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It’s a fast changing world…
Sometimes it’s good to take a moment to enjoy art and the larger perspec-
tive that it’s reflecting of the surrounding world. 

The sixth edition of the SAMPO Festival is bigger than ever as we 
introduce the new SAMPO Satellites. While keeping the core of the 
festival small and cozy, some of the shows are also presented in our new 
partner venues in the neighbouring cities. This year’s program includes 
performances, movies, exhibitions, workshops, symposium, masterclass, 
discussions, concerts and outdoor events. Something for everyone. 

We are passionate about the diverse art of puppetry and SAMPO Festival 
is a tribute to imagination and inventiveness. Six festival days offer a great 
opportunity to connect with others and develop new thoughts and ideas 
while enjoying some breathtaking moments of various creations.

Welcome aboard!

Ivo Barić

Artistic director of the festival
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Maailma muuttuu vauhdilla…
Joskus on hyvä pysähtyä nauttimaan taiteesta ja sen heijastamasta laajem-
masta näkökulmasta ympäröivään maailmaan.

Kuudes SAMPO Festivaali on suurempi kuin koskaan esitellessämme 
uudet SAMPO-satelliitit. Vaikka festivaalin ydin pysyy edelleen tiiviinä ja 
viihtyisänä, osa esityksistä tullaan näkemään myös uusien yhteistyökump-
paniemme tiloissa naapurikaupungeissa. Tämän vuoden ohjelmaan kuuluu 
esityksiä, elokuvia, näyttelyitä, työpajoja, symposium, mestarikurssi, 
keskusteluja, konsertteja ja ulkoilmatapahtumia. Jotain kaikille.

Suhtaudumme intohimoisesti monipuoliseen nukketeatteritaiteeseen ja 
SAMPO Festivaali on kunnianosoitus mielikuvitukselle ja kekseliäisyydelle.
Kuusi festivaalipäivää tarjoavat loistavan mahdollisuuden olla yhteydessä 
muihin ja kehittää uusia ajatuksia samalla nauttien eri luomuksien tarjoa-
mista henkeäsalpaavista hetkistä.

Tervetuloa mukaan!

Iivo Barić

Festivaalin taiteellinen johtaja

#sampo2022
sampofestival.fi

nukketeatterisampo.fi
facebook.com/sampofestivaali

instagram.com/nukketeatterisampo



SAMPO Festivaali tarjoaa korkeatasoisen ja omaleimaisen kan-
sainvälisen ohjelmistonsa välityksellä mahdollisuuksia syventyä 
nykynukketeatterin inspiroivimpiin ulottuvuuksiin. Nukketeatteri 
ikiaikaisena taidemuotona lumoaa yhä väkevästi; modernille ihmi-
selle hetki nukketeatterin parissa on kuin meditatiivinen virkistäyty-
mismahdollisuus, jossa teknologiakyllästeisyydestä vapaa humaani 
ilmaisumuoto tukee keskittymistä läsnäoloon ja esitysten syvimpiin 
merkityksiin.

Jokainen nukketeatterinäytäntö on ainutkertainen ja yhdistää ylei-
sönsä muinaiseen tarinankerronnan perinteeseen, jossa leiritulille 
kokoonnuttiin kuuntelemaan ja katselemaan esityksiä. Nukketeatteri 
on myös emotionaalisen kokemisen elämyksellinen tila – yhteisöl-
linen matka ihmismielen tunnemaailman ytimeen. Toivotan kaikille 
SAMPO Festivaalin kävijöille antoisaa matkaa upeiden esiintyjien ja 
esitysten parissa!

JENNI HAUKIO, Sampo Festival 2022 suojelija

SAMPO Festival, through its high-level and distinctive international 
program, offers opportunities to immerse oneself into the most 
inspiring aspects of contemporary puppetry. Puppet theatre as an 
ancient art form is still powerfully enchanting; for a modern person  
a moment at the puppet theatre is like a meditative opportunity for  
refreshment, where a humane form of expression free from tech-
nological saturation supports concentration on presence and the 
deepest meanings of the performances.

Each puppet theatre performance is unique and connects its audi-
ence to the ancient tradition of storytelling, where people gathered 
around campfires to listen, and watch performances. The puppet 
theatre is also an experiential space for emotional experience –  
a communal journey to the core of the emotional world of the human 
mind. I wish all the visitors of SAMPO Festival a fulfilling journey 
with wonderful performers and performances!

JENNI HAUKIO, Sampo Festival 2022 patron

F E S T I V A A L I N  S U O J E L I J A N ,  
T A S AV A L L A N  P R E S I D E N T I N  P U O L I S O 
J E N N I  H A U K I O N  T E R V E H D Y S 

G R E E T I N G  F R O M  T H E  P A T R O N  
O F  T H E  F E S T I V A L ,  
F I R S T  L A D Y  O F  F I N L A N D  
J E N N I  H A U K I O



N U K K E T E A T T E R I  S A M P O 
–  E L Ä V Ä  K E I D A S  
L A P S I L L E  J A  A I K U I S I L L E !
Nukketeatteri Sampo on vuonna 1977 perustettu helsinkiläinen ammatti-
nukketeatteri, joka sijaitsee Helsingin keskustassa, Erottajankatu 7. Teatterin 
yhteydessä toimii myös Sampon Satumainen kahvila. 

Nukketeatteri Sampossa näet nukketeatteria, jolla on pitkät perinteet, jossa on 
aina elävä musiikki, ja joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Moni tulee vuosi toisensa 
jälkeen uudestaan katsomaan esimerkiksi Sampon jouluesityksiä. Esitysten 
lisäksi Sampo järjestää taidekasvatusta ja nukketeatteriin liittyviä koulutuksia. 
Vuodesta 2021 lähtien Sampo on mukana Helsingin kaupungin Kulttuurin 
kummilapset -hankkeessa, yhtenä teatterikummeista. Sampo tekee yhteistyötä 
myös muiden nukketeattereiden ja lastenteattereiden kanssa. 

Sampo on julkaissut paljon nukketeatteriin liittyvää kirjallisuutta,  
materiaaleja ja äänitteitä. 

Teatterin ohjelmistossa korostuvat satuaiheet ja perinteistä ja tapakulttuurista 
kertovat tarinat, sekä vuorovaikutuksen, mielikuvituksen ja huumorin voima. 
Lapsen näkökulma ja tapa nähdä asioita on tärkeä ohjenuora Sampon toimin-
nassa. Haluamme, että esityksemme ja muu toimintamme jättävät elämykselli-
sen muistijäljen pienten ja suurten katsojien mieleen. 

Teatteri vierailee säännöllisesti eri puolilla pääkaupunkiseutua ja Suomea, ja 
esiintyy myös ulkomailla festivaaleilla ja muissa tapahtumissa.

Sukella satujen maailmaan Nukketeatteri Sampossa!

P U P P E T  T H E A T R E  S A M P O 
–  A  L I V I N G  O A S I S  F O R 
C H I L D R E N  A N D  A D U LT S !
Puppet Theatre Sampo is a professional puppet theatre established in 1977 
and operates in the center of Helsinki, Erottajankatu 7. At the theatre´s  
premises you will also find Sampo´s Fairytale Café.

At Puppet Theatre Sampo you can see a variety of puppetry with long tradi-
tions and live music, offering something for everyone. Many come every year 
to see performances again and again. In addition to performances, you can 
participate in various puppetry and art education. Starting in 2021, Sampo is 
a part of Helsinki City´s Culture Kids program, as one of the theaters offering 
families events. We also cooperate with other puppet theatres and children´s 
theatres. 

Sampo has published a lot of literature and materials related to puppetry, and 
recordings with songs and stories from the performances.

Our performances entail familiar fairytale subjects and stories about tradition 
and culture, the power of imagination and humor. A child’s perspective and 
way of seeing things is an important guideline for us. We want our  
performances to leave a memorable impression on small and large viewers.

The theatre performs regularly in different venues in the Helsinki  
Metropolitan Area and elsewhere in Finland and is often invited to  
perform abroad at festivals and other events.

Dive into the world of fairytales at Puppet Theatre Sampo! 
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NUKKETEATTERI PIKKUKULKURI (Suomi/Finland): 
MATA-MII – SOKERILEIPURI SEIKKAILEE  
MATA-MII – THE ADVENTURES OF A PATISSERIE

Muovailuvahanukketeatteriesitys perustuu Sanna Pelliccionin lasten kuva-
kirjaan. Reipas pikkutyttö Mata-Mii matkustaa maailman ympäri, runoilee 
ja leipoo kakkuja. Seikkailu on tottavie seikkailu ja vie mukanaan. Mata-Mii 
pestautuu mausteita kuljettavaan laivaan ja pääsee laivakokki Leonen oppiin. 
Eikä aikaakaan kun Mata-Miista tulee laivan leipurimestari. Mata-Miilla on 
satumainen kyky leipoa kakkuja ja ilahduttaa ihmisiä. Tässä musiikkipitoisessa 
nukketeatterinäytelmässä lavasteet ja nuket rakennetaan esityksen aikana. 
Jokainen katsoja saa lähtiessään pienen muovailuvahapussukan, joka innostaa 
muovailemaan, vaikkapa ikioman Mata-Miin!

Plasticine puppet theater performance is based on Sanna Pelliccione´s chil-
dren´s picture book. A brisk little girl called Mata-Mii travels around the world, 
creates poetry and bakes cakes. This adventure is truly an adventure which 
carries one off with it. Mata-Mii signs up on a ship carrying spices and becomes 
an apprentice to the ships cook Leone. Before long Mata-Mii becomes the 
patisserie of the ship. Mata-Mii has a phenomenal ability to bake cakes and to 
cheer people up. In this musical puppet theater play the scenery and puppets 
are built during the performance from play-dough. Each viewer gets a little 
pouch of play-dough as they leave. It works as an inspiration to mold for exam-
ple one´s own Mata-Mii!
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Käsikirjoitus, lavasteet ja nuket / Script, scenography and puppets: Ilpo Mikkonen
Ohjaus / Direction: Ilpo Mikkonen/Teija Paananen
Musiikki / Music: Ilpo Mikkonen/Salla-Marja Hätinen
Tuotanto / Production: Nukketeatteri PikkuKulkuri
pikkukulkuri.fi

  Annantalo Ke 24.8. klo 18 & To 25.8. klo 10 
Wed 24.8. at 6 pm &Thu 25.8. at 10 am
Liput: 15€ / Ryhmäliput aamuesityksiin 12€/lapsi  
Tickets: 15€ / Group tickets for morning performances 12€/child
Kieli / Language suomeksi / in Finnish
Ikäsuositus / Age recommendation 2+

  30 min

Ensi-ilta!



STEPHEN MOTTRAM´S ANIMATA (UK):  
IN SUSPENSION - JÄNNITYKSESSÄ 

In Suspension – Jännityksessä on Pandoran lipas täynnä taianomaisia yllätyksiä 
ja kauniita lankamarionetteja, jotka heräävät eloon kosketuksen voimasta. 
Visuaalisia ja musiikillisia yllätyksiä sisältävissä tarinoissa kohdataan lempeä 
äitilintu munineen, tanssiva kärpänen, aavemainen sirkus ja nopeasti etenevä 
satu prinsseineen ja prinsessoineen. Esitys alkaa monimutkaisilla lankama-
rioneteilla ja muuttuu yhä yksinkertaisemmaksi, kunnes lopussa nähdään 
nukkeja, joita voi helposti tehdä myös kotona. Näillä yksinkertaisilla hahmoilla 
ja tietyillä lavastuksen peruselementeillä rakentuu satumarionettibaletti, joka 
on sekä hauska että koskettava. 
Esityksen päättyessä yleisö on nähnyt taidokkaasti rakennettuja ja manipuloi-
tuja marionetteja, oppinut tekemään yksinkertaisia nukkeja itse ja nähnyt, että 
jopa hyvin pelkistetyillä nukeilla voi kertoa monimutkaisia tarinoita jännit-
tävällä ja viihdyttävällä tavalla. In Suspension on ihastuttava tunti draamaa 
ja hauskuutta, esiintymässä lankamarionettiteatterin mestari! Tarinat ovat 
pitkälti sanattomia. 

A Pandora’s box of magical surprises with beautiful string puppets which come 
to life as soon as they are touched. In Suspension is an hour long performance of 
string puppetry, full of visual and musical surprises. It starts with complicated 
marionettes and gets simpler and simpler until some puppets are introduced 
which can easily be made at home. There is a tender mother bird with her egg, 
a dancing fly, an eerie circus and a fast moving fairy tale, complete with a prince 
and a princess. These simple figures and some basic elements of staging are 
used to present a fairy tale marionette ballet which is both funny and moving.
By the end of the performance, audiences will have seen carefully manipulat-
ed and highly crafted marionettes, learned how to make simple puppets for 
themselves and seen that the simplest puppets really can tell complex stories 
in an exciting and entertaining way.
This is a delightful hour of drama and fun presented by a master of the art of 
string puppetry.  The stories are largely without text.  
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Konsepti ja toteutus / Concept and realisation: Stephen Mottram
Musiikki / Music: Simon Waters, Glyn Perrin & Pete McPhail
stephenmottram.com
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  Sampo Stage
Ke 24.8. kello 19 & To 25.8. klo 10
Wed 24.8. at 7 pm & Thu 25.8. at 10 am

  Sellosali
To 25.8. kello 19 & Pe 26.8. klo 9.30 
Thu 25.8. at 7 pm & Fri 26.8. at 9.30 am

Liput / Tickets: 15€ 
ryhmäliput aamuesityksiin 12€ / lapsi 
group tickets for the morning performances 12€ / child
Kieli / Language: englanti, aamuesityksissä tulkkaus suomen kielelle 
English, morning performances will be translated to Finnish
Ikäsuositus / Age recommendation: 5+

   60 min. 



TEATTERI QO (Suomi/Finland): HANNAHIN PIENI 
TEATTERI / HANNAH´S LITTLE THEATRE

Hannahin pieni teatteri on yli 10- vuotiaille suunnattu kiertävä paperiteatteri-
esitys, jossa matkataan Hannah Arendtin kanssa pohtien yksilön ja yhteiskun-
nan, hyvän ja pahan sekä demokratian ja ihmisyyden kysymyksiä.

Esitys on humoristinen ja vakava, miniatyyrista maailmaan kurottava  
soolonukketeatteriesitys, joka pohjautuu Marion Müller-Colardin kirjaan  
Le petit theater de Hannah Arendt.

Hannah’s Little Theater is a touring paper theater performance for people over 
the age of 10, traveling with Hannah Arendt to reflect on issues of the individu-
al and society, good and evil, and democracy and humanity.

The performance is a humorous and serious solo puppet show that extends 
from the miniature to the world, based on Marion Müller-Colard’s book Le 
Petit theater de Hannah Arendt.
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Ohjaus / Directed by: Perrine Ferrafiat
Käsikirjoitus, nukenrakennus, näyttämöllä  
Manuscript, puppet building, on stage: Mila Nirhamo
Äänisuunnittelu / Sound design: Markus Tapio  Teatteri ILMI Ö. To 25.8. kello 14 & 18 / Thu 25.8. at 2 pm & 6 pm

Liput  /Tickets 15€
Kieli / Language suomi / in Finnish
Ikäsuositus / Age recommendation 10+

    n. 35 min



”En muista, mikä olin ensin, säästölipas vai kirahvi. Ihmiset syöttävät 
minulle kolikoita, mutta en ikinä pysty sulattamaan niitä. Kolikot pyörivät 
vatsassani ja tekevät oloni raskaaksi. Yöni ovat täynnä unia. Joskus 
muutun pehmoleluksi ja joku laittaa kätensä ympärilleni. Joskus olen 
metsässä ja juoksen keskellä puiden korkeita latvoja.”
Kirahvin muotoinen säästölipas vaihtaa omistajaa ja herää eloon eri 
omistajiensa mielissä. Ilman sitä pieni lapsi menettäisi ainoan ystävänsä 
ja myöhemmin aikuinen taivaan ja lintujen rakastaja ei koskaan pääsisi 
niin korkealle. Elollista ja elotonta sekoittava tarina tutkii jokaisessa 
esineessä olevaa elämää, joka kantaa tunteita ja tuntemuksia. Suhtees-
saan kirahviin päähenkilömme löytävät yhteyden kykyynsä rakastaa, 
ystävystyä ja haaveilla…

“I can’t remember what I was first, a money box or  a giraffe. People keep 
feeding me coins that i never seem to be able to digest. My nights are 
full of dreams. Sometimes i become a cuddly toy and someone puts their 
arms around me. Sometimes I’m in the forest, running in the midst of 
high treetops.”
A money box in the shape of a giraffe changes hands and becomes alive 
in the minds of its different owners. Without it, a little boy would lose 
its only friend and, later on, a lover of the sky would never reach so 
high. Blending the animate with the inanimate, the story explores the 
life which exists in every object that carries emotions and sentiments. 
Through their relationship with the giraffe, our main characters connect 
with their ability to love, to befriend and dream on…

HOP SIGNOR PUPPET THEATRE (Kreikka/Greece): 
GIRAFFE / KIRAHVI

Käsikirjoitus / Script: Evgenia Tsichlia, Thanos Sioris
Ohjaus / Direction: Evgenia Tsichlia, Thanos Sioris
Apulaisohjaaja / nukenkäsittely  
/ Assistant director / Work on manipulation: Michel Villée
Nukke- ja lavastusrakennus / Puppet and set construction:  
Thanos Sioris, Evgenia Tsichlia
Valosuunnittelu / Lighting design: Christina Thanasoula, Melina Mascha
Musiikki / Music: Agelos Agelidis, Antonis Skamnakis, Mihalis Kalkanis
Nukeillanäyttelijät / Puppeteers: Thanos Sioris, Evgenia Tsichlia
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  Annantalo
To 25.8. klo 17 & Pe 26.8. klo 10 / Thu 25.8. at 5 pm & Fri 26.8. at 10 am
Liput: 15€ / Ryhmäliput aamuesityksiin 12€/lapsi  
Tickets: 15€ / Group tickets for morning performances 12€/child
sanaton / nonverbal
Ikäsuositus / Age recommendation: 6+ ja sopii myös aikuisille / and also adults

    40 min



ANNA NEKRASSOVA (Suomi/Finland): ENNEN 
PEUKALO-LIISAA / BEFORE THUMBELINA

Aavikkoni on täynnä kuivuneita arokieriöitä, ei yhtäkään kukkaa, ei yhtäkään 
sadepisaraa. Pelkoni ryömii kuivuneen maan alta, halaa minua tiukemmin ja 
kuiskaa: – Entä jos ei tämäkään siemen tuota tulosta?
Ennen Peukalo-Liisaa on arkinen satu aikuisille. Satu ihmisen omasta 
kamppailusta, pelosta, hedelmättömyydestä, haasteista ja haaveista: laululla, 
rytmeillä sekä nukke- ja esineteatterilla höystettynä. Se on Anna Nekrassovan 
ensimmäinen sooloteos, joka perustuu hetkeen ennen H. C. Andersenin satua 
”Peukalo-Liisa”. Hetkeen, jossa pääsemme kurkistamaan tarkemmin sadussa 
ohimennen mainitun äidin tarinaan.

I am a desert, full of tumbleweeds. No flowers, no rain. Fear crawls towards me, 
digs itself out from the dry ground, takes me in its tight embrace and whispers: 
“What if yet this seed will change nothing?”
Before Thumbelina is an everyday fairytale for adults. Telling a story about a 
person’s struggles; challenges with infertility, dreams and fears.
Carried by song, rhythms as well as puppet and object theatre, the first 
solo performance by Anna Nekrassova focuses on the moment before H. C. 
Andersen’s renowned story of Thumbelina. The very moment is focused on the 
story’s Mother, a character we only get to see by glimpse in the original tale.
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Visuaalisuus ja nukenrakennus / Visuality and puppet building: Laura Hallantie
Äänisuunnittelu ja sävellys / Sound design and composing: Antti-Juhani Manninen
Valosuunnittelu / Lighting design: Irene Lehtonen
Rytmien suunnitteluapu / Planning assistant for rhythms: Akseli Nivala

   Sampo Stage  
To 25.8. klo 20 / Thu 25.8. at 8 pm
Liput / Tickets 20€/15€
Kieli / Language sanaton / nonverbal

   45 min



Olipa kerran poikakoira. Ja olipa kerran tyttökoira.
Poikakoira on vartioinut puutarhaansa kaiket päivät, ja tyttökoira juoksi vapaa-
na puutarhan aidan takana, kunnes omistaja kutsui koiraansa viheltämällä.
Ja kuten usein tapahtuu, myös koirien elämässä, nämä kaksi ihastuivat toi-
siinsa, vaikka aidan korkeat laudat pitivätkin heitä erossa. Mutta tyttökoira ei 
halunnut mennä tuntemattomaan puutarhaan, eikä poikakoira voinut lähteä 
takapihaltaan…
Sanaton esitys on tarkoitettu nuorimmille lapsille, rautateistä innostuneille ja 
intohimoisille koiran ystäville.
Esityksen on suunnitellut ohjaaja Michaela Homolován tiimi (kirjoittaja Vít 
Peřina, taiteilija Robert Smolík ja muusikko Filip Homola), joka teki myös me-
nestyneen esityksen Lammas joka putosi taivaalta, joka nähtiin ensimmäisellä 
SAMPO Festivaalilla vuonna 2017. Ja ”Koiria radalla” voidaan varmasti verrata 
”Lampaaseen”. 
Esitys on lähes sanaton ja tarkoitettu pienelle yleisömäärälle, joka istuu 
melkein lavalla. Erityisesti tätä esitystä varten suunnitellulle näyttämölle 
rakennetaan vähitellen suurta rautatietä ja kerrotaan tarinaa koirasta, joka 
päättää voittaa tuntemattoman pelon löytääkseen tyttöystävän - matkalla koh-
ti suurta junaseikkailua. Matkallaan hän löytää rakkautensa ja saa paljon uusia 
koiraystäviä, jotka auttavat häntä etsinnöissä...

NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC (Tšekki/Czech Rep.):  

ŠŠŠŠ. ŠŠŠŠ. HU° U° U° . HAF! / CHOO. CHOO. 
WHISTLE. WOOF! About dogs and trains. / 
TSUKU. TSUKU. TUUT. HAU! Junista ja koirista.  Jo
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  Kulttuurikeskus Stoa Pe 26.8. klo 10 & 18 / Fri 26.8. at 10 pm & 6 pm

  Annantalo La 27.8. klo 16 & Su 28.8. klo 12 & 14 
Sat 27.8. at 4 pm & Sun 28.8. at 12 pm & 14 pm
Liput: 15€ / Ryhmäliput aamuesityksiin 12€/lapsi  
Tickets: 15€ / Group tickets for morning performances 12€/child  
sanaton / nonverbal 
Ikäsuositus / Age recommendation: 3+

    40 min
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Ohjaus / Director: Michaela Homolová
Dramaturgia / Dramaturgy: Vít Peřina
Lavastus / Scenography: Robert Smolík
Musiikki / Music: Filip Homola
Näyttämöllä / On stage: 
Filip Homola, Adam Kubišta, Marek Sýkora, Antonín Týmal

Once upon a time there was a boy dog. And once upon a time there was 
a girl dog.
He has been guarding his garden all days, and she has been running 
behind his fence until her owner whistles at her.
And as it happens, in lives not only of dogs, the two have begun to fancy 
each other, despite high planks of the fence that are keeping them 
apart. But she didn’t want to go into an unknown garden and he couldn’t 
leave his backyard.
The non-verbal performance is intended for the youngest children, 
enthusiastic railwayfans and passionate dog lovers.
The studio production was prepared by the team of the director  
Michaela Homolová (author Vít Peřina, artist Robert Smolík and musi-
cian Filip Homola), which also created a successful performance for the 
youngest children About the Lamb that Fell from the Sky, that was seen 
on the first SAMPO Festival in 2017. And the “dogs on the track” can be 
certainly measured with the ”lamb”. The production is almost without 
words and for a little number of audience sitting almost on the stage. 
On a specially adapted stage, a large railway is gradually being built and 
a story of a dog who decides to overcome the fear of the unknown to 
find his girl dog friend and is heading towards a great train adventure is 
being unfolded. On his journey to find his love, he gets a lot of new dog 
friends who help him in his quest...



Esityksen suunnittelu, nukeillanäyttelijät / Creators, puppeteers:  
Olivier Lehmann, Hélène Rosset
Tekniikka /Technician: Olivier Lehmann

CIE LA COUR SINGULIÈRE (Ranska/France):  

POIS RUOHIKOLTANI, BAMBI! / GET OFF MY 
GRASS, BAMBI! /TIRE-TOI DE MON HERBE BAMBI!  

Pois ruohikoltani, Bambi! Pieni metaforinen tarina omistajuuden olemuksesta, 
pelosta muita kohtaan, ja samalla oodi luonnolle, sen tenholle ja voimalle... 
Esineteatterin ja pöytäteatterin kautta saamme todistaa eeppistä taistelua 
omistamisen ja villin vaiston välillä. Tämä pieni sanaton teatteriesitys yhdistää 
leikkisästi visuaalista runoutta ja mustaa huumoria!
Pariskunta innostuu ajatuksesta muuttaa maalle ja päättää ostaa talon keskeltä 
metsää. Mutta he haluavat hallita ja peukaloida luontoa ympärillään, ja pian he 
ylittävät kohtuullisuuden rajat. Alkaa vakava taistelu heidän ja Äiti Luonnon 
välillä…
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A tiny little metaphorical fable about the spirit of ownership, the fear of others, 
but also an ode to nature, its grace and power... Through the theatre of objects 
and table puppets, one witnesses the struggle between ownership and savage 
instinct.  This little theatrical without words playfully allies visual poetry and 
black humour!
A couple is seduced by the idea of living in the country and decides to buy 
a house in the middle of a forest. But their greed to master and control the 
nature around them soon make them become unreasonable. A severe fight 
between them and nature begins….

  Teatteri Avoimet Ovet Pe 26.8. klo 18 / Fri 26.8. at 6 pm

  Lilla Villan La 27.8. klo 11 / Sat 27.8. at 11 am

  Sampo Stage La 27.8. klo 18.30 & 20  
/ Sat 27.8. at 6.30 pm & 8 pm
Liput / Tickets 15€
sanaton / nonverbal
Ikäsuositus / Age recommendation: 7+ 

    30 min



COMPAGNIE À (Ranska/France):  
LA CONQUÊTE / THE CONQUEST /  
VALLOITUS

Esineteatteria kolonisoiduille kehoille. Valloita alue, käytä sen resurs-
seja, muokkaa sen maisemaa, uskontoa ja kulttuuria, piirrä uusia rajo-
ja, erota väestöryhmät toisistaan... Miten maa ja kansa kolonisoidaan? 
Riippumatta siitä, kummasta olemme kotoisin - kolonisoidusta tai ko-
lonisoivasta maasta - mitä jää jälkeen siirtomaamenneisyydestämme?
La Conquête - Valloitus tutkii kolonisaation mekanismeja esine-
teatterin keinoin. Ihmisvartalo on näyttämö ja maisema, esine, joka 
valloitetaan ja jota hallitaan. 
Esitys kyseenalaistaa kolonisaation leiman nyky-yhteiskunnassamme. 
Käyttämällä kehoa tilana ja esityksen alustana La Conquête kertoo 
mielten ja ihmisten orjuuttamisesta kolonisaation kautta.
Esitys yhdistää kaksi taiteilijaa, joilla on läheinen suhde siirtomaihin: 
Dorothée Saysombat (näyttelijä-ohjaaja, jonka tausta on Laosissa 
ja Kiinassa) ja Sika Gblondoumé (laulaja-näyttelijä, jonka tausta on 
Beninissä).
Heidän tarinansa linkittyvät esityksessä universaaliin historiaan. La 
Conquête kertoo kolonisaatiosta perintönä, joka koskee meitä kaikkia, 
riippumatta siitä, kuulummeko kolonisoijiin vai kolonisoituihin.

Object theatre for colonized bodies. The Conquest explores the 
mechanisms of colonization through object theatre, and uses the 
body as a stage, a landscape, an object to be conquered, submitted 
and possessed: ressources will be exploited, landscapes trans formed, 
religions and cultures reformed, new frontiers will be set, populations 
will be di vided.
The duo gather two artistes who are deeply related to the colonizati-
on : Dorothée Saysombat (actress and director originates from Laos 
and China) and Sika Gblondoume (actress and singer originates from 
Benin). Based on their personal story linked to the universal history, 
this show talks about colonization as a legacy which concern all of us.
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   Sampo Stage 
Pe 26.8. klo 19 / Fri 26.8. at 7 pm
La 27.8. klo 14 / Sat 27.8. at 2 pm
Liput / Tickets 20€/15€
Ranskaksi, suomenkielinen tekstitys / In French, with Finnish surtitles
Ikäsuositus / Age recommendation: 12+  

   60 min



Suunnittelu ja ohjaus / Created and directed by:  
Nicolas Alline & Dorothée Saysombat
Esiintyjät / Performed by: Dorothée Saysombat & Sika Gblondoumé
Näyttömestari / Stage manager: Latifa Le Forestier
Dramaturginen tuki / Dramaturgical support: Pauline Thimonnier
Äänisuunnittelu / Sound design: Isabelle Fuchs
Valosuunnittelu / Lighting design: Rodrigue Bernard
Lavastus / Set design: Nicolas Alline
Tekniikka / Technician: Rodrigue Bernard / Donatien Letort
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Rekvisiitan valmistus / Props construction:  
Nicolas Alline, Géraldine Bonneton, Latifa Le Forestier, 
Arnaud Louski Pane, Priscille du Manoir
Puvut / Costumes: Anne-Emmanuelle Pradier
Nukenrakennus / Puppet: Géraldine Bonneton
Lavasteiden valmistus / Set construction:  
Atelier du Grand T-Théâtre de Loire Atlantique,  
Olivier Guillemain, Nicolas Gallard, Sébastien Matégot



WORK IN PROGRESS: NUKKETEATTERI SAMPO 
(Suomi/Finland): DA DA SUR

Da Da Sur on taaperoille suunnattu kokemuksellinen ja interaktiivinen sukellus 
dadaismin ja surrealismin maailmaan. Näyttämö täyttyy laatikoista muodostu-
vista sommitelmista, elävän musiikin siivittämistä unenomaisista maailmoista, 
joissa todellisuus ja logiikka menettävät merkityksensä, ja mielikuvitus ottaa 
vallan... Esitystä voi tulla katsomaan äidinkielestä riippumatta!  
Festivaalilla nähdään tästä esityksestä harjoitusvaiheessa oleva demoversio, ja 
yleisöltä toivotaan palautetta esityksen jälkeen! Esityksen ensi-ilta on syyskuussa 
Nukketeatteri Sampossa.

Da Da Sur is an experimental and interactive dive into the world of dadaism 
and surrealism, aimed at toddlers. The stage fills up with compositions of boxes 
and carried by live music, we enter into dreamlike worlds where reality and 
logic lose their meaning and imagination takes over… Enjoying the perfor-
mance is not dependent on language skills! 
The festival performance is a demo version of Da Da Sur still in the rehearsal 
stage, and we hope for feedback from the audience after the performance! The 
premiere of the show is in September at Puppet Theatre Sampo.

Konsepti ja ohjaus / Concept and direction: Iivo Barić
Esiintyjät / Performers: Elina Vehkaoja, Susan Aho, Antero Reinistö
Työryhmä / Work group:  
Susan Aho, Iivo Baric, Kristiina Jokinen,  
Tape Komulainen, Jere Kouhia, Antero Reinistö,  
Anna Platonova, Elina Vehkaoja
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  Teatteri ILMI Ö. 
La 27.8. klo 10 & 12 / Sat 27.8. at 10 am & 12 pm
Liput / Tickets 5€
Ikäsuositus / Age recommendation: 0+
Kieli / Language:  
sanaton/monikielinen / nonverbal/multilingual

   n. 30 min



WORK IN PROGRESS: KUUMA  
ANKANPOIKANEN & MERJA PÖYHÖNEN  
(Suomi/Finland): ARIADNE AUS CRETE / ARIADNE 
KREETALTA 

Villaisen naurettava nukketeatterisoolo aikuisille!
Nukketeatteri Kuuman Ankanpoikasen eli tässä tapauksessa Merja Pöyhösen 
tuleva nukketeatterisoolo kokeilee vetovoimaansa rohkeasti yleisön edessä. 
Antiikin Ariadne-myyttiä, villalankaan hiljentyneitä suomalaisia ja menneitä 
rakkaussotkuja yhteenkutova esitys saa lopullisen ensi-iltansa vuoden 2023 
keväällä. SAMPO Festivaalilla nähdäänkin enemmän tai vähemmän prototyyp-
pinen sotku, jossa on monta ilahduttavaa langanpäätä ja tarinoiden labyrin-
tissa muotoaan hakeva hirvi(ö). Tervetuloa ihastelemaan, kun vielä lopullista 
totuutta etsivä nukketeatteritaiteilija tekee parhaansa pysyäkseen lukuisien 
henkilöhahmojensa perässä ja puhuakseen puuta heinää näiden puolesta - vat-
sasta. Esitys tulee saamaan ensimmäiset testiyleisönsä kesäkaudella Islannissa 
ja Ruotsissa, joten elokuussa se lienee jo jotakuinkin hauska, aivan järjettömän 
hienosti nuketettu sekä completely in English. 

A ridiculously wooly puppet theare solo for grown ups! 
Puppet theatre Dirty Duckling´s, or in in this case Merja Pöyhönen´s upcoming 
puppet theatre solo boldly tries out it´s magnetism in front of an audience. 
The performance binds together the Ariadne myth from the antiques, past 
problems with love and a monster looking for it´s form. The final opening night 
is in the spring of 2023. At the SAMPO FESTIVAL we will see a prototype with 
lots of delightful clues of what is to come. Join in and follow this puppet theatre 
artist as she tries to keep up with the countless amount of characters and 
shows off her newly required talent – ventriloquism. During the summer the 
performance will be introduced to test audiences in Island and Sweden and by 
August it will surely be superbly hilarious with puppets of a stunning standard 
and completely in English.
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Työryhmä / Work group:
Konsepti, käsikirjoitus, esittäjä, nukenrakennus, äänisuunnittelu, tuotanto  
/ Concept, script, performer, puppet building, sound design, production:  
Merja Pöyhönen
Tekniikka-ajo, nukenrakennus ja kaiken assisteeraus / Technical run,  
puppet building, assisting in pretty much everything: Eve Mäkitalo
Lisäksi auttaneet / Other helping hands: Essi Santala (valot/lights),  
Antti-Juhani Manninen (äänet/sound), Hanne Lammi (nuket/puppets),  
Aura of Puppets (tuotanto/production)

  Teatteri ILMI Ö. 
La 27.8. klo 17 & Su 28.8. klo 14.30 / Sat 27.8. at 5 pm & Sun 28.8. at 2.30 pm 
Liput / Tickets 5€
Ikäsuositus / Age recommendation: Aikuiset/Nuoriso/Adults/Youth
Kieli / Language: Englanti / English

   50-60min



FEKETE SERETLEK & STUDIO DAMÚZA 
(Tšekki/Czech Rep./Slovenia): EXIT

Kokeilevaa musiikki- ja esineteatteria H.C. Andersenin teemoihin.
Olipa kerran - hiljaisuus. Kabaree - elävää folk-elektronista musiikkia ja ääni-
maisemia. Tyhjä tila, kuusi muusikkoa, näyttelijää, nukkenäyttelijää, laulajaa 
ja kuusi telinettä. Kynttilänjalka, nukke, paperi, leluja. Jokainen esine on soiva 
instrumentti, jolla on oma musiikillinen roolinsa, jokaiselle on oma sävellys, 
joka perustuu Andersenin novellien teemoihin. Kuvia tulkitaan esineiden 
äänen kautta, intiimi tunnelma vaihtuu musiikillisiin kabaree-osuuksiin. 
Improvisaatio ja yhteys katsojaan vievät 1920-luvun tunnelmiin. Miltä maailma 
näyttää 1000 vuoden päästä?

Music & object theatre experiment on motives of H.C. Andersen.
Once upon a time - there was silence. Cabaret of live folk-electronic music 
combined with sound materials. Empty space, six musicians, actors, puppet-
eers, singers and six music stands. Candlestick, doll, paper, toys. Each object 
has its own musical role, each functions as a sound instrument, each has its 
own composition based on fragments of motifs from Andersen’s short stories. 
The images are interpreted through the sound of objects, intimacy is alter-
nated by musical-cabaret parts. Improvisation and communication with the 
viewer will draw you into the atmosphere of the 1920s. What will our world 
look like in 1000 years?

Ohjaus / Directed by: Matija Solce
Musiikki / Music: Matija Solce, Ivo Sedláček & Fekete Seretlek
Skenografia / Scenography: Jana Nunčič, Matija Solce, Jiří N. Jelínek
Esiintyjät / On stage: Anna Bubníková, Pavol Smolarik, Jan Meduna,  
Ivo Sedláček, Jiří N. Jelínek, Matija Solce

Tuotanto / Production: Studio Damúza & Art Frame Palác Acropolis  
(Tšekki / Czech Rep.)

Esityksen tuotantoa ovat tukeneet Prahan kaupunki ja  
Tšekin tasavallan kulttuuriministeriö.  
Sponsored by the City of Prague and the  
Ministry of Culture of the Czech Republic.
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   Teatteri Avoimet Ovet La 27.8. klo 19 & Su 28.8. klo 16  
Sat 27.8. at 7 pm & Sun 28.8. at 4 pm
Liput / Tickets: 20€/15€
Kieli / Language: englanti / English

    60 min



Hacivat perustaa naapurustoon keinuyrityksen ja Karagöz vaatii päästä 
mukaan toimintaan. Hacivatin tehtävä on löytää asiakkaita, joita Ka-
ragöz keinuttaa, ja ansaitut rahat jaetaan. Karagöz onnistuu kuitenkin 
sotkemaan tämänkin tehtävän, kuten kaiken muun.
Asiakkaat tulevat kaikesta huolimatta mielellään keinumaan juuri Kara-
gözin hassunkurisuuden vuoksi.
Tämä hilpeä hulluttelu pohjaa perinteisiin turkkilaisiin   Karagöz-var-
jonukke-esityksiin. Kaikille yli 7-vuotiaille sopivan esityksen taika ja 
riemu ottavat syleilyynsä. Haluaisitko pitää hauskaa vasikan ja kamelin 
nahasta tehtyjen nukkien parissa ja ihailla 700-vuotiasta turkkilaista 
varjonukkeperinnettä?

Hacivat sets up a swing business into the neighborhood and Karagöz in-
sists to join in. Hacivat finds and sends customers to Karagöz who then 
pushes the swing. All the money will be shared between them. Typical of 
him though, Karagöz makes a mess of everything.
Customers, despite of this, like to come and swing because of Karagöz´s 
sillyness.
This fun filled play is based on traditional Turkish Karagöz shadow 
puppet shows. Meant for audiences of all ages from 7yrs up this magical 
and exhilarating show will take you in it´s warm embrace. Wouldn´t you 
like to have a great time with puppets made of calf and camel skin, and 
watch the 700-year-old Turkish shadow puppet theater?

KARAGÖZ SALINCAKÇI (Suomi/Turkki / Finland/Türkiye):  
KARAGÖZ SALINCAKÇI / KARAGÖZ SWINGMAN /  
KARAGÖZ KEINUMIES Konsepti/ Concept: Karagöz Salıncakçı / trad.

Esiintyjät / Performers: Filiz Aksu, Mustafa Aksu

   Teatteri ILMI Ö.  Su 28.8. klo 11 / Sun 28.8. at 11 am
Liput / Tickets 5€
Ikäsuositus / Age recommendation: 7+ 
Kieli / Language: turkki / Turkish

    45 min
TYÖPAJA DIANAPUISTOSSA ESITYKSEN JÄLKEEN!
WORKSHOP AFTER THE PERFORMANCE IN DIANA PARK!



Ohjaus, näyttämöllä / Directing & acting: Olivier Rannou
Apulaisohjaaja / Directing associate: Gaëtan Emeraud
Apuna ovat olleet / With the help of: Pascal Pellan, Alan Floc’h, Agnès Dupoirier

COMPAGNIE BAKÉLITE (Ranska/France):  

ENVAHISSEURS / INVADERS / TUNKEUTUJAT  

Pienet vihreät miehet laskeutuvat planeetallemme, mutta onko maailma valmis 
ottamaan nämä oudot olennot toisesta paikasta vieraakseen? Vastakkainaset-
telu on väistämätöntä. 30 minuutin aikana todistamme lentävien lautasten 
ilmestymistä, muukalaisten hyökkäystä, asevoimien lähettämistä ja maailman 
tärkeimpien pääkaupunkien tuhoamista. Näemmekö ihmiskunnan lopun?

The little green men are landing on our planet, but is the world ready to host 
these strange creatures from another place? Confrontation is inevitable. In 30 
minutes, we will witness the appearance of flying saucers, an alien invasion, 
the deployment of the armed forces, and the destruction of the main global 
capitals. Are we seeing the end of humanity?

   Sampo Stage 

Su 28.8. kello 13 & 15 & 17  
/ Sun 28.8. at 1 pm & 3 pm & 5 pm
Liput / Tickets 15€
Ikäsuositus / Age recommendation: 7+ 
Kieli / Language: sanaton / nonverbal

    25 min



P U N C H  A N D  J U D Y    I N  T H E  P A R K

Jo´s Punch & Judy Show on englantilaisen helsinkiläisen Jo Hadleyn esitys.  
Jo on lapsiyleisöjä viihdyttävä amatööritaiteilija. 

Ison-Britannian tunnetuin nukke, Mr. Punch, joka syntyi Lontoon Covent Gar-
denissa 9. toukokuuta 1662, täytti tänä vuonna 360 vuotta! Jo aikoo auttaa 
Mr. Punchia juhlimaan syntymäpäiväänsä ja eurooppalaista syntyperäänsä 
esiintymisillä Helsingissä kesällä 2022 – myös SAMPO Festivaalilla!

Dianapuistossa nähdään klassisella tyylillä - aidosta Punch and Judy -kopista – 
toteutettuja taidokkaita esityksiä tästä kaoottisesta draamasta. Tule mukaan 
hauskanpitoon ja tapaa 14 perinteistä hahmoa, jotka ovat kaikki käsin tehtyjä 
Isossa-Britanniassa.

Jo’s Punch & Judy Show is a work by amateur children’s entertainer and 
English Helsinki resident, Jo Hadley.

Born 9th May 1662 in London’s Covent Garden, the UK’s most famous seaside 
puppet, Mr. Punch, is 360 years old this year! Jo intends to help him celebrate 
it, and his European ancestry, with performances of his long-running comedy 
drama in Helsinki during summer 2022 – and of course also on SAMPO 
Festival!

Punch will present his chaotic drama in Diana Park in classic seaside style from 
an authentic ‘Punch and Judy’ booth. Come join in the fun and meet a full cast 
of 14 traditional characters, all hand-made by master puppet-makers in the UK.

“That’s the way to do it!”

Punch & Judy -työpaja 
Tule tutustumaan tähän vanhaan nukketeatterin tyyliin, joka edelleen kiinnostaa 
ja viihdyttää ihmisiä eri puolilla Eurooppaa eri muodoissaan - ja kokeile itse!

Punch & Judy workshop
Come explore this old style of puppet show that continues to interest and 
entertain people across Europe in its various forms - and try it out yourself!

  Dianapuisto  / Diana Park 
la 27.8. klo 13 & 14.30 & 16 / Sat 27.8. at 1 pm & 2.30 pm & 4 pm
Vapaa pääsy /Free entry

  Dianapuisto  / Diana Park 
la 27.8. klo 12.15 & 13.45 & 15.15 / Sat 27.8. at 12.15 & 13.45 & 15.15
Vapaa pääsy /Free entry



Ö T Ö K K Ä P A J A  k o k o  p e r h e e l l e  
B U G  W O R K S H O P  f o r  t h e  w h o l e  f a m i l y

Tule tekemään oma ötökkä! Nukketeatteritaiteilija Anne Lihavaisen opastuk-
sella pajalaiset voivat tehdä luonnon- ja kierrätysmateriaaleista oman ötökän.
Työpajan lopussa annamme ötököiden liikkua oman laulun tahtiin ja omat 
ötökät saa sitten lennättää kotiin. 

Come make your own bug! Under the guidance of puppet theater artist Anne 
Lihavainen, the children can make their own bug out of natural and recycled 
materials.
At the end of the workshop, we let the bugs move to the beat of their own song 
and then let our own bugs fly home. 

   Dianapuisto / Diana Park 
Non-stop-työpaja pe 26.8. kello 15-16.30 
Non-stop-workshop on Friday, 26.8.2022 from 3 pm to 4.30 pm.
Vapaa pääsy / Free entry
Ikäsuositus 4+, alle 7-vuotiaat aikuisen seurassa
Age recommendation 4+, under 7 year old children accompanied by an adult

V A R J O N U K K E T E A T T E R I T Y Ö P A J A  
S H A D O W  P U P P E T  W O R K S H O P

Tule mukaan tuomaan perinteinen taide- ja nukketeatterimuoto, varjonuk-
keteatteri, uudelle vuosituhannelle! Valmista oma nukkesi inspiroivassa ja 
mukaansatempaavassa työpajassa, joka on avoin kaikille yli 6-vuotiaille. Valitse 
valmiista malleista tai anna luovuutesi näkyä, valinta on sinun. Työpajamme 
vetäjät tukevat sinua kaikissa vaiheissa. Nukkesi valmistuttua, tuo se eloon 
lavalla ja pidä hauskaa! Uudet nuket ja tarinat odottavat sinua.

Come with us to bring a traditional art form and the oldest form of puppetry, 
shadow puppetry, into the new century. Make your own puppet in this inspiring 
and engaging workshop which is aimed at anybody ovet the age of six.  Choose 
a ready pattern or let your creativity speak. Our workshop leaders will support 
you at all stages. After making your puppet, bring it to life on stage and have 
some fun! All the new stories and puppets await you.

   Dianapuisto / Diana Park Su 28.8. klo 13.30 / Sun 28.8. at 1.30pm
Ikäsuositus/Age recommendation: 6+
Kieli/Language; turkki, suomi,englanti/Turkish, Finnish, English
Työpajan vetäjät/Workshop leaders: Filiz Aksu, Mustafa Aksu
Vapaa pääsy / Free entry

  1.5 h



CIE LA COUR SINGULIÈRE (Ranska/France)
cielacoursinguliere.com

Cie La Cour Singulièren tarina alkoi kuvanveistosta ja runollisen maailman luo-
misesta, halusta lisätä liikettä tähän pieneen maailmaan, saada henkilöhahmot 
puhumaan ja tanssimaan. Esityksemme ”l’Enfermée” ja ”Les empreintes” on 
nähty eri festivaaleilla ympäri Eurooppaa. Nämä kaksi esitystä kertovat elämän 
lopusta runollisesti ja keveästi. ”Pois ruohikoltani, Bambi!” on kolmas teoksem-
me. Esityksissämme nukketeatteri ja nykytanssi sekoittuvat. Suhtaudumme 
intohimoisesti ihmisten tapaamiseen ja uskomme, että luominen tarjoaa tilan 
vapaudelle ja saavutuksille. Työskentelemme ympäri vuoden ja tarjoamme 
myös luovia työpajoja (veistos, nuket, tarinankerronta) erilaisille yleisöille 
(festivaalit, lukiot, vanhainkodit, psykiatriset sairaalat ...).

Cie La Cour Singulière’s story started with sculpture and the creation of a po-
etic world close to Outsider  Art with the desire to add movement to this little 
world , to make the characters talk and dance. The Company’s first  show  l’En-
fermée, was followed  by Les empreintes, both presented in various festivals 
(Charleville Mézières- Mima, ArtPantin, Chalon dans la rue, Aurillac, Belgique). 
These two shows talk about the end of one’s life with poetry and lightness. 
Tire-toi de mon herbe, Bambi!, is a silent show where puppets mix with object 
theater and it shows the conflict between our fears and wild nature. Our most 
recent puppet show is Josette  et Mustapha. We are passionate about meeting 
people and we believe creation offers a space for freedom and accomplish-
ment. The Company works all year round and proposes creative workshops 
(sculpture, puppets, storytelling) among different audiences (festivals, second-
ary schools, retirement home, psychiatric hospitals…)  

TEATTERIQO (Finland/France)      facebook.com/teatteriqo

TeatteriQo on vireä vapaan kentän nykynukketeatteriensemble, jonka 
esitykset yhdistävät taidolla poliittista ja runollista otetta. Inhimillisyys, 
yhteistoiminta ja poeettinen vapaus ovat ryhmän taiteellisen työn ytimessä. 
Kiertueillaan he vievät teatterin keskelle katsojien asuinympäristöä ja luovat 
mahdollisuuksia ihmisten välisille kohtaamisille. Ryhmä on rakentanut 
kiertävän “Karavan“-pienoisnäyttämön asuntovaunuun, toteuttanut teoksen 
kuvitteellisesta kaupungista “Vsknha”, ilolaulun arkielämälle “Ovisilmä” sekä 
historian kaikuja käsittelevän aikuisten esityksen “Pilvien Paino”.

TeatteriQo is a franco-finnish puppet theatre group whose performances skill-
fully combine politics and poetry. Humanity, collaborations and poetic freedom 
are at the heart of the artists’ works. On tour, they travel where people live, so 
that theatre becomes a part of everyday spaces. TeatteriQo aims to facilitate 
humane encounters through events and performances. The group’s last perfor-
mances include a visual poem “Vsknha”, an ode to everyday living in a block of 
flats “Peephole”, a reflexion upon historical echoes “The weight of the clouds”. 
In 2020, the group built a small touring theatre in a vintage caravan.   

BAKÉLITE THEATRE COMPANY (Ranska/France) 
compagnie-bakelite.com
 
Bakélite Theatre Company luopui jo kauan sitten ajatuksesta tehdä asiat hel-
posti... Ryhmän esitykset muodostuvat kokeilun kautta. Näemme luomuksem-
me kunnianosoituksena kekseliäisyydelle ja lahjakkuudelle. Ne ovat avoimia 
kaikelle, missä langat ovat näkyvissä ja missä yleisöstä tulee osa näyttämöllä 
tapahtuvia asioita. Kyse on leikistä tavallisten, jokapäiväisten esineiden kanssa, 
jotka ovat joko ”Made in Taiwan” tai ”Made in Brittany”. 

It’s been a very long time since the Bakélite Theatre Company
gave up the idea of doing things the easy way… The company’s shows come 
about through experimenting. We see our creations as a tribute to inven-
tiveness and ingenuity, open to everyone, where the strings are visible and 
where the audience becomes part of what’s happening on stage. It’s about 
playing with ordinary, everyday objects, whether “Made in Taiwan” or “Made 
in Brittany”. 
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COMPAGNIE À (Ranska/France)           compagniea.net

Compagnie ”à”:n perustivat Dorothée Saysombat ja Nicolas Alline vuonna 
2003. Ryhmä syntyi halusta tutkia näyttelijän ja manipuloidun kohteen sekä 
yleisön, äänen ja tilan suhteiden kautta teatterille kirjoittamista. 
Teatteriryhmä pitää tärkeänä intiimiä ja arvokasta suhdetta katsojaan ja haluaa 
luoda läheisyyttä, jossa suosio ja viihteellisyys eivät asetu korkeiden taiteel-
listen vaatimusten vastakohdaksi. Ryhmän työn tavoitteena on katsoa yhteis-
kunnallista ja poliittista kontekstiamme uudella ja runollisella tavalla: elävien 
esitysten, elävän teatterin kautta, kuvien, eleiden, äänien, tunteiden, ja pienten 
ja isojen esineiden kautta. Compagnie à:n esitykset yhdistelevät klovneriaa ja 
esineteatteria, tuoden yhteen huumorin ja julmuuden, tragedian ja komedian 
ja käyttäen burleskia nonsensea ja runoutta, arvostelematta koskaan yleisön 
käsityksiä ennakolta.

Compagnie ”à” was created in 2003 by Dorothée Saysombat and Nicolas Alline.
The company was born out of a desire to explore theatre writing, through 
the relationship between actor and manipulated object and the relationship 
between audience, sound and space. The company favours an intimate and 
precious relationship with the spectator, and promotes closeness, where pop-
ularity and conviviality do not oppose high artistic standards. The company’s 
work aims to take a different and poetic look at our social and political context, 
through live performance and theatre, a collaboration of images, gestures, 
sounds, emotions, and objects, big or small. Their shows are a combination of 
clown and Object Theatre, bringing together humour and cruelty, tragedy and 
comedy, using burlesque nonsense and poetry, without ever prejudging the 
audience.   

FILIZ & MUSTAFA AKSU (Finland/Türkiye)      
misalsanat.com

Filiz ja M. Mahir (Mustafa) Aksu ovat turkkilainen pariskunta, joka on asunut 
Suomessa muutamia vuosia. He ovat opiskelleet perinteistä turkkilaista Ka-
ragöz-varjonukketeatteria kotimaassaan ja esiintyneet monia vuosia. Filiz on 
myös sosiologi ja kirjoittaa ja ohjaa nukketeatteria ja lastenteatteria. Mustafa 
tekee tohtoriopintoja nukketeatterista ja on opiskellut myös kasvatustieteitä. 
Molemmat järjestävät sekä esityksiä että työpajoja eri tilaisuuksissa ja tekevät 
yhteistyötä monien suomalaisten taideorganisaatioiden kanssa.

Filiz and M. Mahir (Mustafa) Aksu are a Turkish couple who have lived in 
Finland for a few years. They have studied traditional Turkish Karagöz Shadow 
Puppet Theater in their home country and performed for many years. Filiz is 
also a sociologist and writes and directs puppetry and children’s theater. Mus-
tafa is doing his doctoral studies in puppetry and has also studied education. 
Both organize performances and workshops at various events and co-operate 
with many Finnish art organizations.  

FEKETE SERETLEK (Tšekki/Czech Rep./Slovenia)  
feketeseretlek.cz

Fekete Seretlek on kuuden muusikko-näyttelijän ryhmä, joka aloitti vuonna 
2004 triona ja on esiintynyt eri musiikki- ja teatterifestivaaleilla ympäri Eu-
rooppaa. Esityksiä voi kuvata musiikillisiksi teatteriesityksiksi tai teatterillisiksi 
konserteiksi. Ryhmä hyödyntää ja sekoittelee motiiveja maailmanmusiikista 
tehden niistä omia alkuperäisiä sävellyksiään. Fekete Seretlekin esitykset ja 
konsertit ovat sekä musiikillisia että visuaalisia elämyksiä - eläviä ja vaihtelevia, 
sopeutuen erilaisiin tilanteisiin: suurista lavoista klubeihin tai kaduille. Ryhmän 
jäsenet ovat valmistuneet Prahan teatterikorkeakoulusta (DAMU).
Jäsenet: Matija Solce - harmonikka (Slovenia), Pavol Smolárik - kontrabasso 
(Slovakia), Jan Meduna - trumpetti (Tšekki), Anna Bubníková - sello (Tšekki/
Venäjä), Jiří N. Jelínek - viulu (Tšekki), Ivo Sedláček - perkussiot (Tšekki)

Fekete Seretlek is a group of six musician-actors, that started in 2004 as a trio 
and has played at different music and theatre festivals around Europe. The 
group is reusing, changing and mixing motives from world music and making up 
its own original compositions. Fekete Seretlek performances and concerts are 
not only exceptional musical, but also visual experiences - lively and variable, 
adapting to different situations: from big stages to clubs or streets. The mem-
bers have graduated from the Prague Theatre Academy (DAMU).
Members: Matija Solce – accordion (Slovenia), Pavol Smolárik – double bass 
(Slovakia), Jan Meduna – trumpet (Czech), Anna Bubníková – violoncello 
(Czech/Russia), Jiří N. Jelínek – violin (Czech), Ivo Sedláček – percussions 
(Czech)  
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HOP SIGNOR PUPPET THEATRE (Kreikka/Greece) 
hopsignor.gr/en/

Hop Signor -nukketeatterin perustivat Evgenia Tsichlia ja Thanos Sioris. 
Opiskeltuaan ja työskenneltyään monilla eri kentillä kuten teatteri, kasvatus, 
tiede, käsityöt sekä humanistiset alat, he löysivät nukketeatterista yhteisen 
ilmaisumuodon. Runollisen ja symbolisen voiman omaavista nukeista tuli heille 
keino jakaa tarinoita. Hop Signorin lavastukset ovat minimalistisia ja jättävät 
tilaa liikkeen tutkimiselle. Liike, yhdessä ääni- ja valomaailman kanssa, luo ryh-
män sanattoman ilmaisun sanaston. Tarinoita ovat inspiroineet paikat, esineet 
ja ihmiset.  Ne ovat hauskoja ja koskettavia tarinoita. Tarinoita, jotka kutsuvat 
täydentämään itsensä katsojan mielikuvituksen ja tunteiden kautta.  

Hop Signor puppet theatre was founded by Evgenia Tsichlia and Thanos Sioris. 
Having studied and worked in different fields such as theater, education, 
science, crafts and humanities, they found in puppetry a common ground for 
expression. Puppets, with their poetic and symbolic power, became for them 
the means to share stories. Hop Signor use minimal scenic elements that leave 
space for the exploration of movement. It is this movement, in conjunction 
with the use of sound and light that form the company’s non-verbal vocabu-
lary. Their stories are inspired by places, objects and people. They are funny 
stories, moving stories, stories that invite you to complete them with your own 
imagination and sentiments.  

STEPHEN MOTTRAM´S ANIMATA (UK)   
stephenmottram.com

Stephenilla on laaja aikuisille ja lapsille suunnattu musiikkipohjainen nukkete-
atteriohjelmisto, jota hän on esittänyt ympäri maailmaa viimeisen 40 vuoden 
ajan. Käyttäen enimmäkseen lankamarionetteja hän luo pieniä taianomaisia 
maailmoja, jotka perustuvat yksinkertaisiin ideoihin. Eggbird / In Suspension 
on hänen tunnetuin teoksensa lapsille. Stephen on työskennellyt myös useissa 
elokuvissa, kuten Alice In Wonderland, The Little Shop Of Horrors ja Tales 
From The Decameron. Hän oli yksi tärkeimmistä nukeillanäyttelijöistä tanska-
laisessa elokuvassa Strings, jossa kaikki näyttelijät ovat marionetteja. Stephen 
on vieraillut SAMPO Festivaalilla myös vuonna 2018.

Stephen has a wide repertoire of music based puppet work aimed at adults 
and at children which has travelled all over the world during the last 40 years. 
Using mostly string puppets, he creates little magical worlds based on simple 
ideas. Eggbird is his best known piece for children. Stephen has also worked on 
a number of films including Alice In Wonderland, The Little Shop Of Horrors 
and Tales From The Decameron. He was one of the main puppet operators on 
Strings – a Danish feature film in which all the actors are marionettes. Stephen 
has visited SAMPO Festival in 2018 also.  

NAIVNI DIVADLO LIBEREC (Tšekki/Czech Rep.)  
naivnidivadlo.cz

Liberecin Naiivi Teatteri – Naivni Divadlo Liberec on perustettu vuonna 1949 
ja se oli yksi ensimmäisiä ammattinukketeattereita entisessä Tšekkoslovakias-
sa. Vaikka sen linja on luonnollisesti vaihdellut vuosien varrella, se on pysynyt 
sekä yleisön että ammattilaisten mielissä hyvin laadukkaana tšekkiläisenä 
nukketeatterina. Teatterinjohtajana toimii Kateřina Pavlu°  ja taiteellinen johta-
ja on Michaela Homolová. Teatterilla ei ole vakituista ohjaajaa, vaan se tekee 
yhteistyötä muiden nukketeattereiden ja draamateattereiden vierailevien 
ammattilaisten kanssa. Naivni Divadlo järjestää myös hyvin tunnettua Mate-
rinka-nukketeatterifestivaalia.

The Naïve Theatre Liberec was established in 1949, and it was one of the 
first professional puppet theatres in the former Czechoslovakia. Even though 
its production has naturally taken various directions, it has remained in the 
minds of the audience as well as professionals as the Czech puppet theatre 
of an excellent quality. Kateřina Pavlu°  is the managing director and Michaela 
Homolová the artistic director of the theatre. The theatre has no permanent 
director and collaborates with visiting professionals from other puppet and 
drama play theatres. The theatre organizes the well-known puppetry festival 
Materinka.  



KUUMA ANKANPOIKANEN (Suomi/Finland) 
facebook.com/kuuma.ankanpoikanen

Kuuma Ankanpoikanen on turkulainen nukketeatteriryhmä ja yksi suomalai-
sen nykynukketeatteritaiteen vaatimattomista pioneereista. Vuodesta 2008 
alkaen tämä innokas kollektiivi on ollut vahvasti myötävaikuttamassa koko 
taiteenalan nousukiitoon. Yhteenlasketusti esityksiä on syntynyt kolmisen-
kymmentä ja niitä on tehty sekä aikuis- että lapsiyleisöille. Tyylillisesti Kuuma 
Ankanpoikanen tunnetaan hitusen anarkistisesta mutta tinkimättömän 
kunnianhimoisesta otteestaan nukketeatteritaiteeseen sekä festivaaleja ja 
tapahtumia ilahduttaneista naamioimprovisaatioistaan. Ankanpoikaset käyt-
tävät esityksissään usein myös vierailevia taiteilijoita ja sen jäsenet ovat osa 
laajempaa Aura of Puppets -nukketeatteriverkostoa.

Dirty Duckling was formed in 2008 by a group of (then) young puppeteers. 
During its pioneering existence it has become one of the most acknowledged 
collectives in the field of Finnish new-wave puppet theatre. The company is 
known for ambitious puppetry and a fresh and anarchistic style. The perfor-
mances for both adult and young audiences have delighted people in theaters 
as well as on the streets. In their narration the company combines different art 
forms and are also known for their improvisational mask characters. In the past 
13 years the company has invited more than 50 artists to collaborate with ar-
tistic processes. Dirty Ducklings are also a part of Aura of Puppets -network.  

ANNA NEKRASSOVA (Suomi/Finland)       
anna-nekrassova.webnode.fi

Anna Nekrassova on turkulainen nukketeatteritaiteilija, joka valmistui Turun 
Taideakatemiasta vuonna 2014 ja syvensi opintojaan vuonna 2019 nukke-ja 
musiikkiteatterin erikoistumiskoulutuksella samaisessa oppilaitoksessa. Val-
mistumisensa jälkeen Nekrassova on työskennellyt sekä vapaalla kentällä että 
laitosteattereissa. Hän on nukketeatteriverkosto Aura of Puppetsin aktiivinen 
jäsen. Nekrassova yhdistelee töissään taidokkaasti nukketeatteria, laulua, 
tanssia ja näyttelijäntyötä. Lisäksi häneltä taittuvat myös ohjaaminen ja nu-
kenrakennus. Ennen Peukalo-Liisaa on Nekrassovan ensimmäinen sooloteos. 
Hän toimii esityksen käsikirjoittajana, ohjaajana sekä esiintyjänä. Esityksen 
muu työryhmä muodostuu teatterin huippuammattilaisista ja monipuolisista 
tekijöistä. 

Anna Nekrassova is a puppet theater artist from Turku. Nekrassova graduated 
from the Turku Arts Academy in 2014 and furthered her studies in the same 
academy by specializing in puppet and music theater 2019. After graduation 
Nekrassova has worked both as a free lancer and in repertory theater. She is an 
active member in Aura of Puppets puppetry network. In her works Nekrassova 
skillfully combines puppet theater, song, dance and the craft of acting. She is 
also an able puppet builder and director. Before Thumbelina is Nekrassovas 
first solo performance. She is the script writer, director and performer. Rest of 
the work group consists of top professionals and multitalented artists.   
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   Cinema Orion
Su 28.8.2022 klo 18 / Sun 28.8.2022 at 6 pm
Liput / Tickets 11/9€, Cinema Orionin lipunmyynnistä 
from Cinema Orion Ticket Office
Ikäraja / Age limit: K12

   2 h 20 min

ANNETTE (2021)

Cannesin elokuvafestivaaleilla  parhaana ohjaajana palkitun Leos 
Carax’n elokuva vuodelta 2021 on häpeilemättömän melodramaat-
tinen, absurdi ja fantastinen satu täynnä taianomaista kauneutta ja 
villiä sekopäisyyttä – ja nukketeatteria. Elokuva nähtiin vuoden 2021 
Cannesin festivaalin avajaiselokuvana, mutta se on ainakin Suomessa 
saanut valitettavan vähän huomiota nukketeatterielokuvana – ennen 
SAMPO Festivaalia.

Los Angeles, nykyhetki. Henry McHenry (Adam Driver) on kiistanalai-
nen stand up -koomikko, jonka rakastettu on kaikkien palvoma ooppe-
ratähti Ann Desfranoux (Marion Cotillard). Yhdessä parrasvaloissa he 
muodostavat onnellisen ja näyttävän parin. Heidän lapsensa, Annette, 
osoittautuu poikkeuksellisen lahjakkaaksi, mutta mystiseksi tytöksi,  
jolla on poikkeuksellinen kohtalo. Annetten syntymä suistaakin Annen 
ja Henryn elämän raiteiltaan. Elokuvan Annette-vauva on nukketeatteri- 
nukke, mikä korostaa Annetten erityislaatuisuutta. 

Awarded Best Director at the Cannes Film Festival, this 2021 film by 
Leos Carax is a shamelessly melodramatic, absurd and fantastic fairy 
tale full of magical beauty and wild insanity - and puppetry. Annette was 
seen as the opening film of Cannes Festival in 2021. 

Los Angeles, nowadays. Henry McHenry (Adam Driver) is a stand-up 
comedian with a fierce humor, Ann Desfranoux (Marion Cotillard) an 
internationally renowned opera singer. Together, under the spotlight, 
they form a happy and glamorous couple. The birth of their first child, 
Annette, an exceptionally talented, but mysterious girl with an excepti-
onal destiny, will turn their lives upside down. Annette is depicted in the 
film as a puppet, which makes her even more exceptional. 
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PAHANHAUTOJA
Nuori Tinja-tyttö yrittää toteuttaa vaativan äitinsä unelman menestymällä teline-
voimistelussa. Tinjan äiti esittelee koko maailmalle lahjakasta tytärtään ja idyllisen 
onnellista perhe-elämäänsä suositussa videoblogissaan. Eräänä yönä Tinja löytää 
oudon linnunmunan. Hän kätkee munan huoneeseensa ja hautoo sitä salassa 
peittonsa alla, kunnes munasta kuoriutuu jotain, joka järkyttää heitä kaikkia.

Munasta kuoriutuvaa oliota ”esittää” osin animatronic-nukke, jonka valmisti 
tiiminsä kera Gustav Hoegen, joka alansa parhaana on työskennellyt muun muassa 
elokuvissa Jurassic World, Clash of the Titans ja Tähtien sota -saagassa. Hirviön 
kehittyessä nuken sijasta sitä esittää kolme eri henkilöä. 

Pahanhautoja on psykologinen kauhudraama, jonka on ohjannut Hanna Bergholm 
ja käsikirjoittanut Ilja Rautsi. Pahanhautoja sai ensi-iltansa 4.3.2022, ja sen pää-
osissa nähdään Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen ja Reino Nordin. 

Ohjaaja on läsnä esityksessä, jonka jälkeen on keskustelutilaisuus.

   Cinema Orion 
Ti 23.8.2022 klo 19 / Tue 23.8.2022 at 7 pm
Liput / Tickets 11/9€ Cinema Orionin lipunmyynnistä  
from Cinema Orion Ticket Office • www.cinemaorion.fi
Ikäraja / Age limit: K16

   89 min

PAHANHAUTOJA – HATCHING

Tinja is a young girl trying to fulfill her demanding mother´s dream by 
being successful in gymnastics. Tinjas mother shows off to the whole 
world her talented daughter and their idyllic family life in her popular 
vlog. One night Tinja discovers an odd birds egg. She hides the egg in 
her room and incubates it in secret under her covers until out of the 
egg hatches something that shocks them all.

The thing that hatches from the egg is “played” in part by an animat-
ronic puppet made by Gustav Hoegen and his team, who has worked 
in the films Jurassic World, Clash of the Titans and Star Wars. As the 
monster develops, it is played by three different people instead of the 
puppet.

Hatching is a psychological horror drama directed by Hanna Bergholm 
and written by Ilja Rautsi. Hatching had it´s premiere 4th of March, 
2022. In the leading roles are Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Vo-
lanen and Reino Nordin. The film is produced by Mika Ritalahti / Silva 
Mysterium and it is distributed by Nordisk Film.

Discussion after the viewing, director will be present. 

Huom!  
Festivaalin 

ennakkoesitys 
tiistai-iltana!



SAMPO 2022 Festivaaliklubi on avoinna iltaisin Sampon Satumaisessa 
Kahvilassa ja tarjoaa kohtaamispaikan taiteilijoille ja yleisölle. Vapaa pääsy!

COLLODIUM ELASTIC pe 26.8. klo 22

Indierockia, punkia ja konemusiikkia yhdistelevä yhtye, jonka live-
esiintymisissä on elementtejä visuaalisesta teatterista. Yhtyeen ovat 
perustaneet nukketeatteritaiteilijat Mira Laine (laulu, kosketinsoittimet)  
ja Milla Risku (rummut, perkussiot).

FEKETE SERETLEK in Concert la 27.8. klo 22 

Fekete Seretlek on kuuden muusikko-näyttelijän yhtye, joka hyödyntää 
maailmanmusiikin eri motiiveja ja tyylejä sävellyksissään ja esiintymisissään, 
jotka ovat sekä erityislaatuisia musiikillisia että visuaalisia elämyksiä. Yhtye on 
vieraillut useita kertoja SAMPO Festivaalilla.

The SAMPO 2021 Festival Club is open every night from at the Sampo’s Fairytale 
Café and provides a meeting place for artists and the public. Free admission!

COLLODIUM ELASTIC at 10 pm 

Collodium Elastic is a band combining indie rock, punk and electronic music, 
with live performances featuring elements of visual theater. The band was 
founded by puppet theatre artists Mira Laine (vocals, keyboards) and Milla Risku 
(drums, percussion).

FEKETE SERETLEK in Concert, at 10 pm

Fekete Seretlek is a group of six musician-actors, that uses and mixes motives 
from world music in its own original compositions. The groups concerts are 
both exceptional musical and visual experiences. Fekete Seretlek has visited 
SAMPO Festival several times.

F E S T I V A A L I - 
K L U B I   
F E S T I V A L 
C L U B

E L I N A N  O L O H U O N E
Elinan Olohuone kokoontuu kahdesti SAMPO 2022 festivaalilla Nukketeatteri 
Sampon teatterisalissa. Puhetta festivaalin esityksistä, nukketeatteritaiteilijan 
elämästä, taiteesta, ihmeistä ja arjen mysteereistä. Iltaa emännöi 
nukketeatteritaiteilija ja ohjaaja Elina Lajunen. 

Pe 26.8. klo 20.30   Perjantaina nostetaan “kissa” pöydälle. Nukketeatteri 
taiteenlajina mahdollistaa omalla erityisellä tavalla myös haastavien ja 
vakavien teemojen käsittelyn. Usein nukketeatterin näyttämönä toimii 
pöytä. Illan kissana pöydällä metsä, demokratia, kolonisaatio, yhteiskunta ja 
ihmisyys. Pöydän äärellä keskustelemassa mm. nukketeatteritaiteilijat Stephen 
Mottram, Hélène Rosset, Olivier Lehmann, Mila Nirhamo ja Perrine Ferrafiat.

La 27.8. klo 20.30   Mikä nukketeatterissa koskettaa ja osuu sydämeen ja 
sieluun? Kuinka se vaikuttaa meihin vai vaikuttaako? Puhutaan tunteista, 
taruista, punaisesta langasta, runollisuudesta ja myös vatsasta ehkä 
Kreikasta tai ehkä jopa Kreikkaa vatsasta. Illan vieraina lankoja kerivät mm. 
nukketeatteritaiteilijat Evgenia Tsichlia, Thanos Sioris ja Merja Pöyhönen.  
PS. Saatamme saada myös yllätysvieraan!

E L I N A ’ S  L I V I N G  R O O M   
Elina’s Living Room meets twice at the SAMPO 2022 Festival Theater in the 
Sampo Stage. Discussions about the performances of the festival, the life of a 
puppet artist, art, miracles and mysteries of everyday life. The evening will be 

hosted by puppet theater artist and director Elina Lajunen.  

Fri 26.8. at 8.30 pm   Puppet theatre as a unique art form enables dealing also 
with challenging and serious themes. Often a table is acting as the stage for 
puppet theatre and this evening on this table we will confront even tough 
questions of forest, democracy, colonisation, society and humanity. Around 
the table discussing these subjects are amongst others puppeteers Stephen 
Mottram, Hélène Rosset, Olivier Lehmann, Mila Nirhamo and Perrine Ferrafiat.

Sat 27.8. at 8.30 pm   What is it about puppet theatre that touches our hearts 
and souls? How does it affect us if indeed it does? On Saturday we talk about 
feelings, sagas, red threads, poeticism, maybe even about ventriloquism in 
Greek. Winding threads of wool with us are puppeteers Evgenia Tsichlia, Thanos 
Sioris and Merja Pöyhönen. P.S. A surprise guest appearance is more than likely!



IHAN KUIN OIKEA IHMINEN - NUKEILLA NÄYTTELEMISEN PERUSTEITA

Miksi teatterinuket joskus elävät ja joskus eivät? Entä miten yhdistetään puhe 
liikkeeseen tai korostetaan rytmillä tunteita? Ja miksi nenä on nukelle tärkeä? 
Tai hengitys?

Työpaja pureutuu suoraan asian ytimeen eli nuketuksen kiehtoviin lainalaisuuk-
siin.  Käytännön vinkkien ja harjoitteiden kautta kurssilaiset saavat välineitä 
nukkien elävöittämiseen, hahmojen luomiseen sekä rohkeutta oman ilmaisun 
etsimiseen. Välineinä toimivat niin sanotuista Larvaire-naamioista inspiraa-
tionsa saaneet pöytänuket, mutta oppeja voi soveltaa myös muun tekniikkaisiin 
nukkeihin ja piilo-opetussuunnitelmana onkin syventää kaikenlaisten elottomien 
objektien tunneilmaisua. Työpaja sopii (aikuisille) esittävän taiteen ammattilai-
sille tai sitä pitkään tai intohimoisesti harrastaneille. Edellämainittujen lisäksi 
tärkeimpinä pääsyvaatimuksena mainittakoon kiinnostus, innostus ja heittäyty-
misen taito. Työpajan vetäjänä toimii Merja Pöyhönen ja siellä käytettävät nuket 
on rakentanut Laura Hallantie. Nimenomaan opetuskäyttöön suunnitellut nuket 
pääsevät SAMPO Festivaalilla ensimmäiselle työkeikalleen. 

JUST LIKE A REAL PERSON – THE BASICS OF PUPPETEERING

In this course we jump straight into the fascinating core of puppet acting. 
Through practical excercises you will learn to play with table puppets that open 
their mouths. Skills obtained through these exercises can later be adapted 
into puppets of other techniques. The whole purpose of this workshop is to 
give tools to deepen the expression of feeling in any lifeless object, to build up 
courage in using puppets and to give ideas for their structural design language. 
This masterclass is also about having fun! The puppets used in the masterclass 
are built by puppet theater artist Laura Hallantie and the inspiration for them 
comes from so called Larvaire masks. The teacher of the masterclass is puppet 
theater artist Merja Pöyhönen who get inspired by pretty much anything!

MASTERCLASS:  
ELÄÄ JA ANTAA TOISTEN ELÄÄ 
TO LIVE AND LET LIVE
Merja Pöyhönen

  Annantalon teatteriluokka  
La 27.8. & Su 28.8. klo 10-13 / Sat 27.8. & Sun 28.8. at 10 am to 1 pm

Hinta: 90 €, sisältäen myös lipun Kuuman Ankanpoikasen work in progress -esi-
tykseen Ariadne aus Crete Teatteri ILMI Ö.:ssä lauantaina klo 17 tai sunnuntaina 
klo 14.30 sekä lounaan molempina päivinä Nukketeatteri Sampossa. 

Price: 90€, including a ticket for Dirty Ducklings work-in-progress -performance 
Ariade aus Crete at Teatteri ILMI Ö. either on Saturday at 5 pm or Sunday at 2.30 
pm and lunch on both days at Puppet Theatre Sampo.

Huom: Masterclass on kokonaisuus, johon kuuluu kahden päivän koulutus. Voit 
osallistua pelkkään lauantaihin, mutta osallistuminen vain sunnuntain ohjelmaan ei 
ole mahdollista. 

Note: The Masterclass is a two-day event; you can participate on Saturday only, but 
not Sunday only.

Merja Pöyhönen (s. 1980) on nukketeatteritaiteilija ja ohjaaja. Hän on opiskellut 
nukketeatteria Turun AMKn Taideakatemiassa ja fyysistä teatteria Pariisissa 
École Internationale de Théâtre Jacques Lecoqissa. Hän on kiinnostunut nukeista, 
tunteista ja liikkeestä ja ohjannut lukuisia taidealansa tunnetuimmista kotimaisista 
esityksistä. Hän on ollut osallisena lähes 40:ssä nukke- tai fyysisen teatterin teok-
sessa. Pöyhösen merkittävimpiä töitä ovat olleet Leda (2020), Missing Amelia Earhart 
(2016) ja Suuruudenhullua Shakespearea nukeilla -trilogia (2013, 2015, 2017). Pöyhönen 
on nukketeatteri Kuuman Ankanpoikasen perustajajäsen ja toimii aktiivisesti 
TEHDAS Teatterin sekä nukketeatteriverkosto Aura of Puppetsin riveissä. Vuonna 
2019 Pöyhönen debytoi ohjaajana myös ulkomailla (Theater Chemnitz, Saksa; 
Nuku Teater, Viro). Pöyhöselle on myönnetty valtion 5-vuotinen taiteilija-apuraha, 
ehkäpä ensimmäisenä nukketeatteritaiteilijana kautta aikojen.

Merja Pöyhönen (b. 1980) is a puppet artist and director. She studied puppetry at 
the Turku University of Applied Sciences Academy of Arts in and physical theater 
in Paris in École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. She is interested in 
puppets, emotions and movement and has directed numerous of the best-known 
domestic performances in her art field. She has been involved in nearly 40 works 
in puppetry or physical theater. Pöyhönens most significant works have been Leda 
(2020), Missing Amelia Earhart (2016) and the Mad Shakespeare with Puppets -trilogy 
(2013, 2015, 2017). Pöyhönen is a founding member of Dirty Duckling puppet theater 
and is active in the ranks of TEHDAS Teatteri and the puppet theater network Aura 
of Puppets. In 2019, Pöyhönen also made her directorial debut abroad (Theater 
Chemnitz, Germany; Nuku Teater, Estonia). Pöyhönen has been awarded a 5-year 
state artist grant, perhaps the first puppet theater artist of all time.



D I V E R S I T Y 
S Y M P O S I U M

SYMPOSIUM: POHJOISMAISEN NUKKETEATTERIN 
MONIMUOTOISUUS JA SAAVUTETTAVUUS 

Kulttuurin tulee olla kaikkien saatavilla. Mutta kuinka saavutettavia pohjois-
maiset teatterimme ovat? Onko teattereissamme ja esiintymispaikoissamme 
tarpeeksi monimuotoisuutta? Entä teemoissa, koulutuksessa, yleisössä? 
Tunnemmeko yleisömme? Kuinka monipuolista henkilökuntamme on? Kenen 
kanssa työskentelemme? Mitkä ovat ne esteet, jotka saattavat sulkea muut 
pois? Ja mitä työkaluja käytämme integroidaksemme ihmisiä, joilla on erilainen 
tausta?

Osana kuudetta SAMPO Festivaalia Nukketeatteri Sampo järjestää ensimmäi-
sen pohjoismaisen symposiumin, jossa pohditaan näitä aiheita. Ohjelmassa on 
keskusteluja ja työpaja. Kutsumme eri tahojen kulttuurityöntekijät, esiintyjät, 
tutkijat, opiskelijat ja nukketeatteriin, teatteriin ja esittävään taiteeseen 
liittyvästä toiminnasta kiinnostuneet lämpimästi mukaan keskusteluihin ja 
ottamaan yhdessä ensimmäisen askeleen monipuolisemman ja osallistavan 
kulttuurikentän rakentamisessa.

Seminaarin keskusteluihin on vapaa pääsy ja ne ovat kaikille avoimia. Työpajan 
osallistumismaksu on 10€ ja siihen tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautu-
minen tapahtuu ostamalla lippu työpajaan festivaalin lipunmyynnin kautta.

Symposiumin ja työpajan pääkielenä on englanti, mutta kielimuureja ei ole. 
Mikäli et koe englannin kieltä täysin omaksesi, olethan yhteydessä toimisto@
nukketeatterisampo.fi ja etsimme sopivan ratkaisun. Tapahtumapaikalle 
pääsee pyörätuolilla. Jos tarvitset apua paikan päällä, ota yhteyttä etukäteen 
osoitteella toimisto@nukketeatterisampo.fi.

 Annantalo, auditorio / Ke 24.8.2022 klo 10  / Vapaa pääsy 

OHJELMA

klo 10.00-11.00 
Saavutettavuus virtuaalisessa todellisuudessa ja verkko-näyttelyt:  
uusia mahdollisuuksia, uusia haasteita
Virtuaalinen todellisuus tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta se tuo 
myös uusia haasteita saavutettavuuteen. Anne Mäkijärvi Digimuseosta ja 
Mareike Gaubitz Fidenasta (Bochum, Saksa) keskustelevat uusista mahdolli-
suuksista sekä mahdollisista haasteista, joita virtuaalinen media tuo tullessaan. 
Yleisö on tervetullut esittämään kysymyksiä ja ottamaan osaa keskusteluun.

klo 11.15-13.00 
Paneelikeskustelu:  
Monimuotoisuus ja saavutettavuus pohjoismaisessa nukketeatterissa
Paneelin aiheena on pohjoismaisen nukketeatterin saavutettavuus ja moni-
muotoisuus institutionaalisesta, taiteellisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. 
Keskustelua moderoi Tino Singh.

Paneelin osanottajat:
Rose Martin (Norja), taidekasvatuksen professori, erityisalanaan tanssi  
ja monikulttuurisuus, Norjan tiede- ja teknologiayliopisto (NTNU)
Tessa Rivarola (Islanti), nukketeatterintekijä, yhteisöpsykologi, näyttelijä, 
kirjailija
Ujarneq Fleischer (Grönlanti), nukketeatterintekijä ja elokuvantekijä
Rita Paqvalén (Suomi), Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnanjohtaja
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klo 14.00-16.00 
Työpaja: Siltoja rakentamassa: kansainvälisen taidekasvatuksen  
kehittäminen käyttäen erilaisia viestintävälineitä koulujen välillä

Interaktiivisessa ja käytännöllisessä työpajassa tutkitaan erilaisia tapoja, joiden 
avulla voidaan rakentaa kansainvälinen taidekasvatus -ohjelma. Tarkastelem-
me yhteisöjen tarpeita, käytössä olevia alustoja, kuinka voittaa kielimuurit 
tai mikä muu tahansa digitaalisen taiteenvaihdon aikana eteen tuleva asia. 
Yhdessä luomme katseen lasten ja nuorten Dear You-taideprojektiin ja 
jaamme muita olemassa olevia esimerkkejä monikulttuurisista, kansainvälisistä 
taidevaihdoista koulujen välillä.  Osallistujat voivat myös pitää ajatusriihiä ja 
alkaa kehittää omia projektejaan. Työpajan vetäjänä toimii moninaisuusagentti 
(diversity agent), taiteilija ja kouluttaja Arlene Tucker, joka keskittyy työssään 
tuomaan leikillisiä elementtejä jokapäiväiseen elämään taiteensa kautta. 

arlenetucker.com

Työpajaan osallistuminen: 10€

Symposiumin järjestämiseen on saatu tukea Pohjoismaiselta Kulttuurirahastolta, 
Grönlannin Pohjoismaiselta Instituutilta (NAPA), Norjan Helsingin suurlähetys-
töltä ja Suomen Tukholman-instituutilta.

D I V E R S I T Y  S Y M P O S I U M

SYMPOSIUM ON DIVERSITY AND INCLUSION  
IN NORDIC PUPPETRY 

Culture should be available to everyone. But how accessible are our Nordic 
theatres? Is there enough diversity within our theatres and venues? How 
about in themes, education, audiences? Who is our audience? How diverse 
is our staff? With whom are we working? What are the barriers that might 
exclude others? And what tools do we use to integrate people with different 
backgrounds? 

To explore these questions, SAMPO Festival organises the first Nordic sympo-
sium including discussions and a workshop as a part of the sixth edition of the 
festival. We warmly invite cultural workers, performers, researchers, students, 
and those interested in activities related to puppetry, theatre, and performing 
arts to join our discussions and to take a first step in building a more diverse 
and inclusive cultural field together.

The seminar and discussions are open to everyone and free of charge. The 
workshop has a fee of 10€ and registration is required. You can register by 
buying a ticket from the festival ticket sales.

The main language of the symposium is English. Multilingualism is appreciated 
so if you would need linguistic support, please email us at toimisto@nukkete-
atterisampo.fi. We will find a solution for you. The event space is wheelchair 
accessible. If you need assistance on-site please contact us in advance via to-
imisto@nukketeatterisampo.fi 

 Annantalo auditorium
Wed 24.8.2022 at 10 am
Free entry



D I V E R S I T Y  S Y M P O S I U M

PROGRAMME

10:00-11:00 
Accessibility in virtual reality and online exhibitions:  
new chances, new challenges 
Virtual reality offers new chances to enable people but also comes with new 
challenges for accessibility. Anne Mäkijärvi from Digimuseo and Mareike  
Gaubitz from Fidena (Bochum, Germany) will discuss new possibilities and 
possible obstacles that come with virtual reality media. The audience is invited 
to ask questions and to actively take part in the conversation.

11:15-13:00 
Panel Discussion:  
Diversity and Inclusion in Nordic Puppetry 
In this panel discussion, we discuss the accessibility and diversity within Nordic 
puppetry from an institutional, artistic, and pedagogical point of view.  
The discussion will be moderated by Tino Singh.

Panelists:
Rose Martin (Norway), PhD, Professor of Arts Education with a focus on  
Dance and Multiculturalism at the Norwegian University of Science  
and Technology (NTNU)
Tessa Rivarola (Iceland), puppeteer, community psychologist,  
theatre actress and author
Ujarneq Fleischer (Greenland), puppeteer and filmmaker
Rita Paqvalén (Finland), PhD, Executive Director of Culture for All

14:00-16:00 
Workshop:  
Building bridges: developing international artistic exchanges using diverse 
mediums between schools

In this interactive and practical workshop we will explore the different ways 
to build an international art education program. We will look at the needs of 
the communities, the platforms used, how to overcome language issues and 
anything else that may occur during a digital artistic exchange. During our 
time together we will look at Dear You Art Project for children and youth and 
share other existing examples of cross-cultural international artistic exchanges 
between schools. Participants will also be able to brainstorm and start to 
develop their own project. The workshop will be conducted by Arlene Tucker, 
a diversity agent, artist and educator, whose work focuses on adding play 
elements to daily life through her art.

www.arlenetucker.com

Workshop fee: 10€

The conference is kindly supported by Nordic Culture Fund, The Nordic Institute 
in Greenland (NAPA), the Embassy of Norway in Helsinki and the  
Finnish Institute in Stockholm.



N Ä Y T T E L Y T  
E X H I B I T I O N S

PUPPETS 4.0
Museo ilman seiniä

Saksan Nukketeatteritaiteen Foorumin dokumentaatio- ja tutkimuskeskus herät-
tää eloon nukketeatterin monipuolisen maailman interaktiivisessa 
näyttelyssä. Varustettuina VR-laseilla ”Puppets 4.0 - Museo ilman seiniä”-näytte-
lyn kävijät sukeltavat viiteen digitaaliseen huoneeseen ja tutustuvat Friz Wolter-
menin nukke - kokoelmaan.

Tutkimuskeskuksen perustaja on osana näyttelyä itsekin: animoituna figuu-
rina hän jakaa paljon hyödyllistä tietoa ja tutustuttaa vierailijat virtuaaliseen 
ympäristöön. Vierailijat saavat mielenkiintoista tietoa nukketeatterin historiasta, 
kehityksestä sekä sen eri muodoista ja kokevat ihastuttavia näytteitä eri maiden 
tavoista tehdä nukketeatteria.

Festivaalin aikana pääsee tutustumaan kolmeen  
upeaan nukketeatteriin liittyvään näyttelyyn!

During the festival you will have a chance to  
enjoy three marvellous exhibitions of puppetry!

Mitä näemme?

Virtuaalinen verho laskeutuu: Tervetuloa metsään! Täällä tapaat nukkeja Fritz 
Woltermanin elämän varrelta; hänen oman käsinukketeatterinsa, Natsi-ajan 
propaganda -nukketeatteria, sekä taiteellisesti suunniteltuja, Lore Lafinnin 
käsinukkeja, jotka olivat kokeellisia ja paljon edellä aikaansa.

Seuraavassa huoneessa vierailijat löytävät itsensä keskiaikaisilta markkinoilta. 
Kasper kansainvälisine sukulaisineen italiasta, englannista ja turkista kutsuvat 
viipymään ja nauttimaan ilmapiiristä.

Tähtitaivaan alla kolmannessa huoneessa, vierailijat kuulevat kaiken wayan-
gista, perinteisestä indonesialaisesta nukke- ja maskiesityksestä samalla kun 
vaeltelevat indonesialaisessa basaarissa.

Neljäs huone vie meidät vierailulle temppeliin. Pyhä ilmapiiri avaa henkisen 
ulottuvuuden ja alleviivaa uskonnollisen kontekstin tärkeyttä useissa nukke-
teatteri-traditioissa Japanissa, Kiinassa ja Myanmarissa.

Viimeinen huone on Saksan Nukketeatteritaiteen Foorumin tutkimuskeskus 
Bochumissa. Siellä vierailijat voivat tutustua keskuksen toimintaan ja tapaavat 
australialaisen taiteilijan, Richard Bradshawn vaikuttavia varjohahmoja tai 
Sisilian Nukketeatterioopperan ritareja.

Projektia tukevat Bundesbeauftragte für Kultur und Medien ja Bochumin 
kaupunki, Kultur.Gemeinschaften (Bundesbeauftragte für Kultur und Medien 
-yksikön yhteistyörahoitus) Neustart Kultur ja Kulturstiftung der Länder.

Huom: Näyttely ei sovellu henkilöille, joilla on epilepsia. Näyttely on saavutettava 
myös pyörätuolia käyttäville. Lisätietoja VR-lasien käytöstä näyttelyssä löydät 
festivaalin nettisivuilta näyttelyn tiedoista.

  Pe Keskustakirjasto Oodi, La-Su Nukketeatteri Sampo  
Näyttely avoinna klo 12–17 - vapaa pääsy



N Ä Y T T E L Y T  /  E X H I B I T I O N S
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Museum without Walls 

The German Forum for Puppetry Arts (dfp) brings the diverse world of puppet 
theatre to life in an interactive exhibition:

Equipped with virtual reality headsets, visitors of ”Puppets 4.0 – Museum without 
walls” immerse themselves in five digital rooms and learn about Fritz Wortel-
mann’s puppet collection. 

The former founder of the German Institute for Puppetry is part of the virtual 
exhibition himself: as an animated figure, he provides useful information and intro-
duces visitors to the virtual environment. Visitors learn interesting facts about the 
history, development and forms of puppetry and experience fascinating exhibits 
from different countries in action. 

What to discover? 

A virtual curtain falls: Welcome to the forest! You meet puppets from Fritz Wor-
telmann’s lifetime here; his own hand puppet theatre, propaganda puppet theatre 
of the Nazi era and the artistically designed hand puppets of Lore Lafin, which are 
experimental and far ahead of their time. 

In the second room, visitors find themselves amidst a medieval market. Kasper and 
his international relatives from Italy, England and Turkey invite visitors to linger 
and enjoy the atmosphere. 

Under a starry night sky in the third room, visitors learn all about wayang, the 
traditional shadow, puppet and mask play of Indonesia while strolling through an 
Indonesian bazaar. 

The fourth room continues with a visit to a temple. The sacred atmosphere opens 
a spiritual dimension and underlines the importance of religious contexts for 
numerous puppetry traditions of Japan, China and Myanmar. 

The last room is in the research center of the German Forum for Puppetry Arts in 
Bochum where the visitors can familiarize themselves with the institution and get 
to meet the spectacular shadow figures of the Australian artist Richard Bradshaw, 
or the knights of the Sicilian Opera dei Pupi. 

The project is supported by the Bundesbeauftragte für Kultur und Medien and 
the City of Bochum, Kultur.Gemeinschaften a collaborative funding strategy by 
Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Neustart Kultur and Kulturstiftung der 
Länder. 

Note: People with epilepsy are strongly  
discouraged to visit the exhibition.  
The exhibition is wheelchair accessible.

You will find info about using VR-goggles in this  
exhibition on the festival website.

  Fri Central Library Oodi, Sat-Sun Puppet Theatre Sampo
Exhibition open 12 pm–5 pm - free entry



SUVI YLISEN TÖIDEN RETROSPEKTIIVI

Suvi Ylinen (s. 1949) valmistui Taideteollisesta korkeakoulusta tekstiilitaiteili-
jaksi vuonna 1977. Samana vuonna Maija ja Bojan Barić perustivat Helsinkiin 
marionetteihin ja elävään musiikkiin erikoistuneen nukketeatterin, jonka 
tavoitteena oli olla iloa, ihmeitä ja elämyksiä tuottava, jatkuvasti uudistuva, eri 
taiteen aloja yhdistävä mylly. Suvi Ylinen keksi nimetä teatterin Nukketeatteri 
Sampoksi. Siitä lähtien hän on vaikuttanut monipuolisesti teatterin visuaali-
seen ilmeeseen.

Suvi Ylisen siveltimestä syntyivät Nukketeatteri Sampon ensimmäiset käsin 
painetut käsiohjelmat, julisteet, viirit, liput ja henkilökunnan t-paidat.

Lähes 40 vuoden ajan hän on suunnitellut ja toteuttanut kankaanpainoteknii-
kalla teatterinukkien pukukankaita, eläinhahmojen vartalokankaita, lavastus-
kankaita ja erilaista rekvisiittaa. 

Moniin esityksiin näyttelijöiden esiintymisasut on ommeltu Suvi Ylisen suun-
nittelemista ja käsin painetuista kankaista.

Hän on maalannut kannet CD-levyihin Kettu kellohameessa ja Ötökkälauluja. 
Suvi Ylinen on kuvittanut myös Maija Baricin Kettu kellohameessa -runokirjan.

Suvi on suunnitellut ja käsin painanut lasten- ja kansanloruja pehmeiksi 
tauluiksi, joita on käytetty visuaalisina innoittajina niin lasten kuin aikuistenkin 
nukketeatterityöpajoissa.

A RETROSPECTIVE OF  
SUVI YLINEN´S WORKS

Suvi Ylinen (born 1949) graduated in 1977 from the University of Arts and 
Design as a textile artist. 

During the same year in Helsinki Maija and Bojan Baric founded a puppet 
theater which specialized in marionets and live music. The purpose of the 
theater was to bring joy, miracles and experiences and act a constantly refor-
ming mill that combines the different fields of art. Suvi Ylinen came up with the 
name Nukketeatteri Sampo (Puppet theater Sampo, Sampo is a magical devise 
in the Finnish epic Kalevala, akin to the horn of plenty of Greek mythology). 
Since then, Suvi Ylinen has had a great influence in the versatile visual image of 
the theater.

Hand printed programs, posters, pennants, tickets and T-shirts for the person-
nel in the beginning all came from the brush strokes of Suvi Ylinen. For almost 
40 years she has designed and executed, with fabric printing technique, fabrics 
for puppet clothing, for bodies of animal figures, for scenery and different 
kinds of stage props. Her hand printed fabrics have also been used to make 
outfits for performers. 

Suvi Ylinen has painted the covers for the CD´s Kettu kellohameessa (Fox in a 
bell-shaped skirt) and Ötökkälauluja (Songs of bugs). She has also illustrated 
the Kettu kellohameessa book of poems by Maija Baric. Suvi Ylinen has hand 
printed nursery rhymes and folk tales into soft pictures, which have been used 
as visual inspiration in puppet theater workshops for children and adults.

N Ä Y T T E L Y T  /  E X H I B I T I O N S

  Sininen galleria / Blue Gallery (Nukketeatteri Sampo)
Vapaa pääsy / Free admission



N Ä Y T T E L Y T  /  E X H I B I T I O N S

NUKKEJA MAAILMALTA
Näyttelyssä vierailijaa odottaa tutustumisretki teatterinukkien ihmeelliseen 
maailmaan. Katsoja pääsee tutustumaan eri kulttuurien nukketeatteripe-
rinteisiin ja ihailemaan teatterinukkeja maailman eri kolkista 1800-luvulta 
nykypäivään. Pysyvä näyttely Sampossa. 

PUPPETS FROM AROUND THE WORLD
This exhibition is about the wonderful world of theatre puppets. The visitor can 
explore puppet traditions of different cultures and see puppets from around 
the globe from the 19th century to the present.

  Nukketeatteri Sampon galleria / Puppet Theatre Sampo Gallery
Vapaa pääsy / Free admission

PUHETTA NUKEISTA  
-KESKUSTELUTILAISUUS 
 
Miten eloton herää eloon? Miten löytyy yhteys näyttelijän ja teatterinuken 
välille? Minkälaisia haasteita eri nukketekniikat tuovat tullessaan? Puhetta nu-
keista- keskustelutilaisuudessa puhujina on nukketeatterin tekijöitä Suomesta 
sekä festivaalilla vierailevia taiteilijoita. Tilaisuus on avoin kaikille nukketeat-
terista ja nukeilla näyttelemisestä kiinnostuneille, ja loppuun on varattu aikaa 
myös avoimelle keskustelulle. Puhetta nukeista- on Suomen UNIMA ry:n 
järjestämä tapahtuma, joka toteutetaan tällä kertaa yhteistyössä Nukketeat-
teri Sampon kanssa.  Keskustelutilaisuuden juontavat nukketeatteritaiteilijat 
Merja Pöyhönen ja Timo Väntsi.

DISCUSSING PUPPETS
 
How to bring the lifeless to life? How to find the connection between an actor 
and a puppet? What kind of challenges do different puppet techniques bring 
along with them? 
As speakers in the panel, we have puppet theater experts both from Finland 
and from the groups visiting the Festival. The event is open for anyone with an 
interest in puppet theatre or acting with puppets and at the end of the formal 
program, there is time reserved for open discussion.
Discussing Puppets is organized by Finlands UNIMA ry in cooperation with 
Nukketeatteri Sampo (Puppet Theatre Sampo) The discussion is hosted by 

puppet theatre artists Merja Pöyhönen and Timo Väntsi. 

K E S K U S T E L U T
D I S C U S S I O N S

 Annantalo, auditorio/auditorium
Pe 26.8.2022 klo 13-14.30  
Fri 26.8.2022 at 1 pm to 2.30 pm



FESTIVAALILIPUT 
TICKETS
Lippujen hinnat: 20€ / 15 € / 5€
Alennettu hinta opiskelijoille, eläkeläisille,  
teatterialan ammattilaisille.

Festivaalipassi 75€. Passilla pääsee viiteen  
vapaavalintaiseen festivaaliesitykseen.  
Osta passi verkkokaupasta, varaa paikat lipunmyynnistä  
(huom. ennakkovaraus välttämätön). 

Ryhmäliput arkiaamujen esityksiin ohjatuille  
lapsiryhmille 12€ / lapsi.  
Ohjaajat 1€ / Helsingin kaupungin työntekijät maksutta ryhmän  
kanssa. Huom: vain ennakkovarauksella.

Lippuja voi ostaa verkkosivuilta sampofestival.fi  
tai Nukketeatteri Sampon lipunmyynnistä. Erottajankatu 7.
Lippuvaraukset: 020 735 2235, toimisto@nukketeatterisampo.fi

Ticket prices: 20€ / 15€ / 5€
Discount price for students, pensioners, with theatre card. 

Festival passes 75€: You can get in 5 performances with one pass.  
Buy a pass online, get the tickets for individual performances at the 
ticket office (reservation needed). 

Group tickets for school & kindergarten groups  
on  weekday mornings 12€ / child.  
Teachers 1€ / employees of Helsinki City free entry with the group.  
Note: reservation required.

You can buy tickets online at sampofestival.fi  
or at Puppet Theatre Sampos ticket office in Erottajankatu 7, Helsinki
Reservations: 020 735 2235, toimisto@nukketeatterisampo.fi

Festivaalin yhteistyökumppanit, tukijat ja sponsorit
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Erottajankatu 7, 00130 Helsinki 
puh./tel. 020 735 2235
toimisto@nukketeatterisampo.fi 

Tiedotus ja tuotanto / Press contact, production
Anna Martikainen, 020 735 2231 
anna.martikainen@nukketeatterisampo.fi 

Tuotanto / Production  
Henna Lundberg, henna.lundberg@nukketeatterisampo.fi

Markkinointi / Marketing  
Lilli Earl, lilli.earl@nukketeatterisampo.fi

Tuotantoassistentti / Production assistant  
Svenja Fassbender, svenja.fassbender@sampofestival.fi

Tekniikan vastaava / Technical director  
Jere Kouhia, tekniikka@nukketeatterisampo.fi

Festivaalin taiteellinen johtaja / Festival director
Iivo Barić, ivo.baric@sampofestival.fi

#sampo2022
sampofestival.fi
nukketeatterisampo.fi
facebook.com/sampofestivaali
instagram.com/nukketeatterisampo



Sampon Satumainen kahvila palvelee 
koko festivaalin ajan lounaskahvilana 

ja muokkautuu illan tullen 
tunnelmalliseksi festivaaliklubiksi!

A-oikeudet.
Sampon kahvila on 

kaikille avoin satumainen maailma 
keskellä kaupungin sykettä!

Sampo´s Fairytale Café is open 
throughout the festival serving lunch  
and tranformes into an atmospherich 

Festival Club in the evenings!
Sampo´s Café is a  

fairytale land open to everyone  
in the heart of the city!

   Sampon Satumainen kahvila, Erottajankatu 7 

Aleksanterinkatu

Pohjoisesplanadi

Eteläesplanadi

Kaivokatu

K
ai

sa
ni

em
en

k

U
n

io
n

in
k

M
ariankatu

Hallitusk
Yliopistonk

Liisankatu

Silta
vuo

Po
hj

oi
sr

an
ta

Kanavakatu

Katajanokan-laituri

Luotsikatu

Hämeentie

M
annerheim

intie

Arkadiankatu

M
annerheim

vägen

Lönnrotinkatu

Uudenmaankatu Laivasillank.

E
teläran

ta

Hietalahdenkatu

Telakkakatu

Tyynenm
erenkatu

Tehtaankatu
Fabriksgatan

LaivurinkatuMerikatu Havsgatan

Eiranranta Eirastranden Merisatamanranta
Ehrenströmin tie

Ehrenströmsvä gen

Tähtitorninkatu

N
eitsytpolku

K
asarm

ikatu

Fredrikinkatu

Fredrikinkatu

Bulevardi

Iso-
Roobertink

Hietaniemenkatu

K
o

rkeavu
o

rekatu

Ruoholahdenk

Sibeliukse
nkatu

Kivelän-
katu

Töölönkatu

Fred.k

Sim
onk

Kalevankatu

Yrjönkatu

renranta

Kauppa-

Katajanokan
  terminaali

Makasiini-
terminaali

 Olympia-
terminaali

   Länsi-
terminaali

Itämerenkatu

Pu
ist

ok
at

u

 Tervasaari
Tjärholmen

Sirpalesaari

KATAJANOKKA
  SKATUDDEN

  KAIVOPUISTO
BRUNNSPARKEN

   LÄNSISATAMA
VÄSTRA HAMNEN

KRUUNUNHAKA

KAMPPI

 Siltasaari
Broholmen

  Linjat
Linjerna

 Munkkisaari
Munkholmen

EIRA
  ULLANLINNA
ULRIKASBORG

 PUNAVUORI

  Hanasaari
Hanaholmen

Pohjoinen Rautatiekatu

Eteläinen Rautatiekatu

U
n

io
n

in
katu

F
ab

ian
in

katu

tori

Helsin
gi

nk
atu

Helsingegatan

St
ur

en
ka

tu

Va
uh

tit
ie

Fartvägen

Teollisuuskatu

Mäkelänka tu

Ta
va

st
vä

ge
n

Aleksis Kiven katu

Aleksis Kivis gata

Ensi linja

Kolmas linja

Viides linja

Käenkuja

Kaikuk

Pen
ge

rka
tu

Borgågatan

Vaasankatu

Porvoonk
Junatie  Tågvägen

Sö
rn

äi
st

en
ka

tu

Viborgsg
Viipurinkatu

Topeliusg

Topeliuksenk

R
un

eb
er

gi
nk

at
u

Tölög

Hesperiank

Hesperiank

Lä
äk

ärinkatu

ETU-TÖÖLÖ
FRÄMRE TÖLÖ

TAKA-TÖÖLÖ
BORTRE TÖLÖ

ALPPIHARJU
ÅSHÖJDEN

KALLIO
BERGHÄLL

LAAKSO
DAL

KLUUVI

Pohjoine

Eteläinen

Porkkalankatu

Vuorimiehenkatu

N
or

de
ns

kiö
ldi

nk
atu

Mannerheimintie

M
echelingatan

M
echelininkatu

Sör
nä

ist
en

 ra
nt

at
ie

Eläin tarhantie

R
uneberggatan

D           E           F          G       H     I4

5

6

7

8

9

10

11

12

 CITY-OPAS®

 
KARTTA / MAP

©
 K

au
pu

nk
im

itt
au

so
sa

st
o,

 H
el

si
nk

i 2
01

6-
55

2

HELSINKI ydinkeskusta /
HELSINKI city centre

(Yritystiedot  CITY-OPAS®   matkailukartoista / Business details from the  CITY-OPAS®  tourist map)

18

20

22

23

32

35

41

49

50

51

56

57

59

60
64

6870

74

E
ro

ttajan
katu

A
nnankatu

2

3

4

1

Tapahtumapaikat / Venues:

1  NUKKETEATTERI SAMPO, Sampo Stage & Gallery,  Erottajankatu 7, Helsinki

2   TEATTERI AVOIMET OVET,  Erottajankatu 5, Helsinki

3   ANNANTALO,  Annankatu 30, Helsinki

4   TEATTERI ILMI Ö, Iso Roobertinkatu 10, Helsinki

5   SELLOSALI, Soittoniekanaukio 1A, Espoo

6   KULTTUURIKESKUS STOA, Turunlinnantie 1, Helsinki

7   LILLA VILLAN, Jussaksentie 16, Sipoo

8   CINEMA ORION, Eerikinkatu 15, Helsinki

9   KESKUSTAKIRJASTO OODI, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki

10   DIANAPUISTO (Erottajankatu / Yrjönkatu / Uudenmaankatu) Helsinki

9

10

5 6712 km 10 km36 km



KESKIVIIKKO 24.8. TORSTAI 25.8. PERJANTAI 26.8. LAUANTAI 27.8. SUNNUNTAI 28.8.

  10 Diversity and 
accessibility in Nordic 
Puppetry

Stephen  
Mottram: IN 
SUSPENSION

MATA 
MII

IN SUSPEN-
SION 
Klo 9:30!

CHOO. 
CHOO.
WHISTLE.  
WOOF!

Masterclass 
klo 10–13

Sampo: 
DA DA SUR

Masterclass:  
ELÄÄ JA ANTAA TOISTEN ELÄÄ

  11 Hop Signor: GIRAFFE  
Klo 10!

TIRE-TOI DE MON HERBE BAMBI KARAGÖZ

  12 Punch and 
Judy work-
shop Klo 12.15

Sampo: 
DA DA SUR

Naivni divadlo Liberec: 
CHOO. CHOO. WHISTLE. WOOF!

  13 Puhetta nukeista 4 
Suomen Unima ry

Jo Hadley: PUNCH AND JUDY Bakelite: INVADERS

Karagöz workshop

  14 Diversity workshop Teatteri Qo:  
HANNAHIN PIENI 
TEATTERI

Compagnie a:  
LA CONQUETE

CHOO. CHOO.
WHISTLE.  
WOOF!PUNCH & JUDY ARIADNE

  15 Ötökkäpaja Punch and Judy workshop Bakelite: INVADERS

  16 CHOO. CHOO.
WHISTLE.  
WOOF!

PUNCH & JUDY Fekete Seretlek: EXIT

  17 Hop Signor: 
GIRAFFE

ARIADNE AUS CRETE  
+ discussion

Bakelite: INVADERS

  18 PikkuKulkuri:  
MATA MII

Teatteri Qo:  
HANNAHIN PIENI 
TEATTERI

CHOO. CHOO.
WHISTLE.  
WOOF!

TIRE-TOI DE 
MON HERBE 
BAMBI

ANNETTE

TIRE-TOI DE MON HERBE BAMBI

  19 Stephen Mottram:  
IN SUSPENSION

Stephen Mottram:  
IN SUSPENSION

Compagnie a:  
LA CONQUETE

Fekete Seretlek & Studio Damúza:  
EXIT

  20 Anna Nekrassova: 
ENNEN PEUKALO- 
LIISAA

TIRE-TOI DE MON HERBE BAMBI

Elinan olohuone Elinan olohuone

  21 Festivaaliklubi 

  22 COLLODIUM 
ELASTIC

Festival Club:  
FEKETE SERETLEK CONCERT

 Ilmi Ö  Nukketeatteri Sampo  Sellosali   Stoa  Annantalo  

 Teatteri Avoimet Ovet  Orion  Kolmikulma  Lilla Villan

KESKIVIIKKO 24.8. TORSTAI 25.8. PERJANTAI 26.8. LAUANTAI 27.8. SUNNUNTAI 28.8.

10 Stephen  
Mottram: IN SUSPENSION

MATA MII IN SUSPENSION 
Klo 9:30!

CHOO. CHOO.WHISTLE.  
WOOF!

Masterclass klo 10–13 Sampo: 
DA DA SUR

Masterclass: ELÄÄ JA ANTAA TOIS-
TEN ELÄÄ

Diversity and accessibility in Nordic 
Puppetry

11 Hop Signor: GIRAFFE Klo 10! TIRE-TOI DE MON HERBE BAMBI KARAGÖZ

12 Punch and Judy work-shop Klo 12.15 Sampo: 
DA DA SUR

Naivni divadlo Liberec: 
CHOO. CHOO. WHISTLE.  
WOOF!

13 Puhetta nukeista Unima Jo Hadley: PUNCH AND JUDY Bakelite: INVADERS

Arlene Tucker: Diversity workshop Karagöz workshop

14 Teatteri Qo:  
HANNAHIN PIENI TEATTERI

Compagnie a:  
LA CONQUETE

CHOO. CHOO.
WHISTLE.  
WOOF!PUNCH & JUDY ARIADNE

15 Ötökkäpaja Punch and Judy work-shop Bakelite: INVADERS

16 CHOO. CHOO.WHISTLE.  
WOOF!

PUNCH & JUDY Fekete Seretlek: EXIT

17 Hop Signor: 
GIRAFFE

ARIADNE AUS CRETE  
+ discussion

Bakelite: INVADERS

18 Pikku kulkuri: MATA MII Teatteri Qo:  
HANNAHIN PIENI TEATTERI

CHOO. CHOO.WHISTLE.  
WOOF!

TIRE-TOI DE MON HERBE BAMBI ANNETTE

TIRE-TOI DE MON HERBE BAMBI

19 Stephen Mottram:  
IN SUSPENSION

Stephen Mottram:  
IN SUSPENSION

Compagnie a:  
LA CONQUETE

Fekete Seretlek: EXIT BOXED klo19.15

20 Festival Opening Anna Nekrassova: 
ENNEN PEUKALO-LIISAA

Elinan olohuone TIRE-TOI DE MON HERBE BAMBI

Elinan olohuone

21 Festivaaliklubi 

BOXED

22 COLLODIUM ELASTIC Festival Club:  
Fekete Seretlek Concert

Huom! PAHANHAUTOJA jo tiistaina 23.8. 
Note! HATCHING already on Tue 23.8.



#sampo2022
sampofestival.fi

nukketeatterisampo.fi
facebook.com/sampofestivaali

instagram.com/nukketeatterisampo


